
Οι Θέσεις του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος
για την Μετανάστευση

Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος μετανάστευσης 

Η ελεύθερη μετακίνηση και η ελευθερία διαμονής είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Στο 
παρελθόν  οι  μετανάστες  διαμόρφωσαν  κοινωνίες  και  πολιτισμούς,  όπως  θα 
συνεχίσουν και στο μέλλον. Παρ’ όλα αυτά η αναγκαστική μετανάστευση προκαλεί 
δεινά και παρακμή και γι αυτό πρέπει να καταπολεμηθούν οι γενεσιουργές αιτίες που 
εξαναγκάζουν  τους  ανθρώπους  να  εγκαταλείπουν  τις  κοινωνίες  τους.  Όλες  οι 
προσπάθειες να δημιουργηθεί η Ευρώπη-φρούριο έχουν αποτύχει.

Τα  σύνορα  της  Ευρώπης  δεν  είναι  μόνο  τα  εξωτερικά  της  σύνορα.  Ελέγχονται 
επίσης σε όλα τα αεροδρόμια, καθώς και με προσωπικούς ελέγχους στο εσωτερικό 
των χωρών ή με τα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου που έχουν εγκατασταθεί σε όλη 
την Ευρώπη.

Τώρα περισσότερο από ποτέ έχουμε ανάγκη να υιοθετήσουμε κοινές θέσεις για τη 
μετανάστευση.  Οι  Ευρωπαίοι  Πράσινοι  θεωρούμε  ότι  πρέπει  να  υπάρξει  μια  κοινή 
προσέγγιση του ζητήματος, με έμφαση στην αλληλεγγύη. Μόνο αν το εξετάσουμε ως 
παγκόσμιο φαινόμενο, θα έχουμε την ευκαιρία μιας αποτελεσματικής ανάλυσης. 

Εμείς  οι  Πράσινοι  δίνουμε  προτεραιότητα  στα  δικαιώματα  που  πρέπει  να 
απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες και όχι  στους περιορισμούς που θα έπρεπε να τους 
επιβάλουμε.

Εμείς  οι  Πράσινοι  αγωνιζόμαστε  για  θετικές  πολιτικές  που  ωφελούν  τόσο  τον 
μετανάστη όσο και το σύνολο της κοινωνίας. Η πολιτική της κοινωνικής ένταξης- 
προτιμούμε αυτόν τον όρο από τον όρο «ενσωμάτωση»- δεν αποτελεί μία χάρη προς 
τους μετανάστες, αλλά έναν αναγκαίο όρο για να μπορεί να λειτουργήσει ολόκληρη η 
κοινωνία. Είναι μια διαδικασία εμπλουτισμού προς όφελος ολόκληρου του πληθυσμού. 
Αν  δεν  γίνει  σωστά,  πράγμα  που  ισχύει  για  τις  περισσότερες  Ευρωπαϊκές  χώρες, 
δημιουργούνται  προβλήματα,  φόβοι,  αγωνίες  και  προκαταλήψεις  και  από  τις  δύο 
μεριές.

Εμείς  οι  Πράσινοι  θεωρούμε  ότι  η  διαφορετικότητα  είναι  θετική  αξία.  Δεν 
φοβόμαστε την προοπτική αλλαγών στις κοινότητές μας, αλλά υποστηρίζουμε την 
ισότιμη ένταξη με την έννοια του διαλόγου και όχι με την έννοια της επιβολής.

Εμείς οι Πράσινοι θέλουμε να χτίσουμε περισσότερες γέφυρες προς την Ευρώπη. 
Είναι για μας βασικό ζήτημα. Θέλουμε να διευρύνουμε τους νόμιμους τρόπους μέσα 
από τους οποίους οι  άνθρωποι  μπορούν να εγκατασταθούν στην Ευρώπη.  Όσο πιο 
πολλοί  νόμιμοι  δρόμοι,  τόσο  λιγότεροι  άνθρωποι  θα  κάνουν  επικίνδυνα  και  ίσως 
θανατηφόρα ταξίδια.

Αυτές  οι  αρχές  δεν  μας  εμποδίζουν  να  παλεύουμε  ενάντια  στα  αίτια  που 
μετατρέπουν την μετανάστευση από επιλογή σε εξαναγκασμό.  Οι  δράσεις  για  την 



καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο και να 
αποκτήσουν επαρκή χρηματοδότηση ώστε να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα ενώ 
επίσης θα δημιουργήθούν νέες θέσεις εργασίας. Η Ε.Ε. πρέπει να δώσει όλη της την 
ενεργητικότητα για την πρόληψη των συγκρούσεων και να αποκαταστήσει ειρηνικές 
συνθήκες  σε  ολόκληρο  τον  κόσμο.  Η  προώθηση  της  βιώσιμης  ανάπτυξης  και  η 
εξασφάλιση  κονδυλίων  από  τον  προϋπολογισμό  της  Ε.Ε.  για  εκπαίδευση  και 
αναπτυξιακά προγράμματα στις  χώρες προέλευσης μεταναστών,  είναι  μερικοί  από 
τους  τρόπους  αποκατάστασης  της  ισορροπίας  στις  ευρωπαϊκές  πολιτικές 
μετανάστευσης  (που  σήμερα  είναι  προσανατολισμένες  κυρίως  στην  επιβολή  των 
νόμων,  παρά  στη  μεταχείριση  εκείνη  που  διέπεται  από  ανθρωπισμό,  φροντίδα, 
σεβασμό και κατανόηση).

 

Πλήρης  πρόσβαση  στην  αγορά  εργασίας  για  όλους  τους  κατοίκους  της 
Ευρώπης.

Απασχολούμενα με τους πιθανούς οικονομικούς μετανάστες έξω από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, τα κράτη-μέλη θα έπρεπε επίσης να εξασφαλίσουν σε όλους όσους διαμένουν 
αυτή τη στιγμή στην Ένωση, πλήρη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Αυτό σημαίνει 
ότι  όλοι  οι  πολίτες  των  «νέων  κρατών-μελών»  πρέπει  να  έχουν  πλήρη  ελευθερία 
μετακίνησης  αμέσως  μετά  την  ένταξη  της  χώρας  τους  στην  Ε.Ε.  Όλοι  οι 
προερχόμενοι από τρίτες χώρες που είναι ήδη εγκαταστημένοι στην Ε.Ε., καθώς και 
τα  μέλη  των  οικογενειών  τους,  πρέπει  να  έχουν  πλήρη  πρόσβαση  στην  αγορά 
εργασίας και στις υπηρεσίες παιδείας και υγείας. Για να εξαλειφθούν οι διακρίσεις 
κατά των μεταναστριών, πρέπει οι βίζες παραμονής και οι άδειες εργασίας τους να 
είναι  χωριστές από εκείνες των συζύγων ή των παιδιών τους,  ώστε να μην είναι 
εξαρτημένες από το δικαίωμα παραμονής στη χώρα αυτών των τελευταίων. Μετά από 
τρία  χρόνια  διαμονής  και  εργασίας,  οι  μετανάστες  πρέπει  να  αποκτούν  τα  ίδια 
κοινωνικά  δικαιώματα  και  την  ελευθερία  μετακίνησης  και  εγκατάστασης  με  τους 
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η  Μεταναστευτική  Πολιτική  της  Ε.Ε.  στο  ζήτημα  της  εργασίας:  μπλε 
κάρτα, προσωρινή άδεια και μίνιμουμ προϋποθέσεις.

Στη  πρόταση  για  χορήγηση  μπλε  κάρτας  σε  μετανάστες  υψηλής  ειδίκευσης,  το 
Ευρωπαϊκό  Πράσινο  Κόμμα  θέλει  να  προσθέσει  την  διευκόλυνση  εισόδου  ημι- 
ειδικευμένων και ανειδίκευτων εργατών. Αυτό θα επιτρέψει σε μετανάστες τρίτων 
χωρών να μπορούν να μπουν νόμιμα στην Ε.Ε., να μπορούν να ψάξουν για δουλειά και 
να  μπορούν  να  αποκτήσουν  νόμιμη  κάρτα  εργασίας.  Μετά  την  πάροδο  κάποιου 
διαστήματος –π.χ.  2-3 χρόνια– να έχουν τη δυνατότητα ν’  αλλάξουν το καθεστώς 
παραμονής τους από προσωρινό σε μόνιμο.

Γνωρίζοντας ότι η πραγματικότητα και οι ανάγκες της αγοράς εργασίας σε κάθε 
κράτος-μέλος είναι διαφορετικές, το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα δεν υποστηρίζει μια 
κεντρική ποσόστωση για ολόκληρη την Ε.Ε. αλλά προτιμά οι ποσοτικές επιλογές να 
γίνονται σε εθνικό επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα ζητά ένα νομικό πλαίσιο 
που  θα καθορίζει  τις  ελάχιστες  προδιαγραφές  των δικαιωμάτων των οικονομικών 
μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ε.Ε. πρέπει να εγγυηθεί τη προστασία τους από 



την  αυθαιρεσία  των  εργοδοτών  και  των  ιδιοκτητών  στέγης,  να  δώσει  στους 
μετανάστες  την  ευκαιρία  και  την  ευθύνη  να  ενταχθούν,  να  συμμετάσχουν  στην 
κοινωνία και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Αυτές οι ελάχιστες προδιαγραφές 
περιλαμβάνουν διαφάνεια, κριτήρια και χρονικά όρια για τις διαδικασίες αιτήσεων, το 
δικαίωμα στο εθνικό κατώτατο ημερομίσθιο, την επανένωση των οικογενειών και τη 
πρόσβαση στη στέγη, στην υγεία και στη παιδεία.

Αποτυχία του συστήματος του “φιλοξενούμενου εργαζόμενου”

 Η  μετανάστευση  κάθε  είδους  συνεπάγεται  τη  μεταφορά  δεξιοτήτων,  ιδεών, 
γνώσεων, δημιουργεί δεσμούς και διαπροσωπικά δίκτυα, συμβάλλει στην κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη τόσο της χώρας προέλευσης όσο και της χώρας υποδοχής, 
καθώς και στην προσωπική εξέλιξη των ίδιων των εργαζομένων.

Στις μέρες μας οι περισσότεροι μετανάστες δεν μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα 
από και προς τις χώρες καταγωγής τους, γιατί  το να φύγουν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση σημαίνει  μεγάλο  ρίσκο να μην τους επιτραπεί  η  επανείσοδος  ποτέ  πια.  Το 
Ευρωπαϊκό  Πράσινο  Κόμμα  απορρίπτει  την  προτεινόμενη  ιδέα  της  κυκλικής 
μετανάστευσης,  η  οποία  δέχεται  μετανάστες  μόνο  προσωρινά,  γιατί  κινδυνεύει  ν' 
αποτύχει  όπως το  παλιό  “σύστημα φιλοξενούμενων εργατών”.  Οι  μετανάστες  που 
γίνονται αποδεκτοί προσωρινά πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ν' αποκτήσουν μόνιμη 
άδεια  παραμονής.  Τα  κράτη-μέλη  πρέπει  να  ευνοούν  την  μετανάστευση  με  τη 
δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τους μετανάστες, με σεβασμό στα δικαιώματα 
και  τις  επιλογές  τους.  Επιπλέον  η  Ε.Ε.  πρέπει  να  συμβάλλει  στην  μεταφορά 
δεξιοτήτων και γνώσεων, προσφέροντας γενναιόδωρα πρόσβαση στην ανώτερη και 
ανώτατη παιδεία προς ένα σημαντικό αριθμό ατόμων από “αναπτυσσόμενες χώρες”.

Οι Πράσινοι, οι μετανάστες και η κοινωνία.

Εμείς  οι  Πράσινοι  αναγνωρίζουμε  ότι  σήμερα η  Ευρώπη  είναι  μια  ήπειρος  όπου 
συνυπάρχουν  πολλές  και  διαφορετικές  κουλτούρες.  Αγωνιζόμαστε  για  διαδικασίες 
ένταξης,  μέσα  από  τις  οποίες  όλοι  οι  κάτοικοι  της  Ευρώπης  να  μπορούν  να 
αναβαθμίσουν  την  ισότιμη  συμμετοχή  τους  στην  κοινωνία.  Ο  στόχος  αυτών  των 
διαδικασιών και η ιδανική κοινωνία είναι αυτή όπου όλοι οι πολίτες είναι ενταγμένοι 
μέσα σε αυτήν με ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες.

Η κοινωνική ένταξη πρέπει να είναι σκοπός και όχι προαπαιτούμενο για 
τους μετανάστες.

Τα τελευταία χρόνια κάποιοι  πολιτικοί  στην Ευρώπη θεωρούν ότι  η δυνατότητα 
κοινωνικής ένταξης είναι προαπαιτούμενο για τη μετανάστευση στην Ευρώπη. Εμείς 
οι Πράσινοι απορρίπτουμε αυτή την άποψη: η κοινωνική ένταξη είναι ο στόχος και οι 
διαδικασίες γι’ αυτήν είναι το εργαλείο με το οποίο η κοινωνία βοηθά τους πολίτες 
της να συμμετέχουν σ’ αυτήν. Η ισότιμη κοινωνική ένταξη πρέπει να επιδιώκεται όταν 
ο μετανάστης βρίσκεται στην Ευρώπη, όχι πριν. Η πολιτική της ισότιμης κοινωνικής 



ένταξης είναι απαραίτητη και επιθυμητή για την καλύτερη λειτουργία ολόκληρης της 
κοινωνίας.

Η Πράσινη Πολιτική για την κοινωνική ένταξη: μια διαδικασία αμφίδρομη.

Για μας τους Πράσινους είναι βασικό να αναγνωρίσει κανείς ότι κοινωνία συνοχής 
είναι  αυτή  που  σέβεται  τόσο  τις  διαφορετικές  κοινωνικές  ομάδες  όσο  και  τους 
ανθρώπους. Δεν είναι μόνο ο μετανάστης που πρέπει να προσαρμοστεί στην Ευρώπη, 
πρέπει και η Ευρώπη να προσαρμοστεί στον μετανάστη. Η διαδικασία της ισότιμης 
κοινωνικής  ένταξης  είναι  ένας  διάλογος  και  όπως  κάθε  διάλογος  έχει  δύο 
διαλεγόμενα μέρη. Όπως εμείς ζητάμε από τους μετανάστες να προσαρμοστούν σε 
μια νέα κοινωνία, άλλο τόσο ζητάμε από την υπάρχουσα κοινωνία ν' αλλάξει, ώστε οι 
νεοφερμένοι να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι.

Σε  αυτόν  το  διάλογο  είναι  ακόμη  ξεκάθαρο  για  τους  Πράσινους  ότι  όλοι  οι 
άνθρωποι  πρέπει  να  αποδεχτούν  τις  αρχές  για  τις  οποίες  αγωνίστηκαν  δεκάδες 
χρόνια τόσοι και τόσοι άνθρωποι,  άνδρες και  γυναίκες: το κοσμικό κράτος και το 
χωρισμό του από την θρησκεία, τα δικαιώματα των γυναικών, τα δικαιώματα των 
σεξουαλικών  μειονοτήτων,  τους  δημοκρατικούς  κανόνες  και  την  αρχή  της 
πλειοψηφίας κατά τη λήψη των αποφάσεων, με σεβασμό στην μειοψηφούσα άποψη, 
κ.α.

Η Πράσινη Πολιτική για την κοινωνική ένταξη: οργανώσεις και δίκτυα.

Οι  μετανάστες  οργανώνονται  με  διαφορετικό  τρόπο  σε  κάθε  χώρα.  Εμείς  οι 
Πράσινοι  αναγνωρίζουμε  τον  θετικό  ρόλο  που  μπορούν  να  παίξουν  αυτοί  οι 
οργανωμένοι  άνθρωποι  στην  διαδικασία  της  ισότιμης  κοινωνικής  ένταξης.  Εξίσου 
σημαντικά  με  τις  επίσημες  οργανώσεις  θεωρούμε  ότι  είναι  και  τα  άτυπα  δίκτυα 
προσώπων και τα αποτιμούμε ως κάτι πολύτιμο μέσα στην κοινωνία μας.

Η  Πράσινη  Πολιτική  για  την  κοινωνική  ένταξη:  δικαιώματα  των 
μεταναστών 

Όλοι  οι  μετανάστες  δικαιούνται  να  απολαμβάνουν  τα  θεμελιώδη  ανθρώπινα 
δικαιώματα.  Ένα  από  αυτά  τα  δικαιώματα  είναι  η  επανένωση  της  οικογένειας: 
σεβόμαστε απολύτως το δικαίωμα καθενός και καθεμιάς να ζει με την οικογένειά του/
της,  όπως  διατυπώνεται  στην  Ευρωπαϊκή  Συνθήκη Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων.  Στα 
κράτη-μέλη της Ε.Ε. υπάρχει η τάση να εμποδίζονται οι μετανάστες από την άσκηση 
αυτού  του  δικαιώματος,  με  την  παρουσίαση  παράλογων  απαιτήσεων  προς  όσους 
επιθυμούν  να  επανενωθούν  με  την  οικογένειά  τους  μέσα  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση. 
Απαιτήσεις  όπως  η  υποχρέωση  για  τους  μελλοντικούς  μετανάστες  να  περνούν 
εξετάσεις  γλώσσας  στην  πατρίδα  τους  ή  να  κερδίζουν  πολύ  περισσότερα από  το 
βασικό μισθό, μαρτυρούν προκατάληψη. Εμείς οι Πράσινοι απορρίπτουμε αυτές τις 
απαιτήσεις και υποστηρίζουμε το δικαίωμα να ζει κανείς με την οικογένειά του.

Άλλα δικαιώματα μπορούν να παραχωρούνται με την πάροδο του χρόνου, μέχρις 
ότου οι μετανάστες να έχουν ίσα και ίδια δικαιώματα με αυτά που έχουν οι Ευρωπαίοι 



πολίτες. Αγωνιζόμαστε για μια κοινωνία όπου όλα τα άτομα θα είναι ίσα απέναντι στο 
νόμο.

Πρόσβαση στο άσυλο 

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Γενεύης κάθε άνθρωπος που έχει ανάγκη καταφυγίου 
πρέπει  να  έχει  τη  δυνατότητα  για  πρόσβαση  σε  δίκαιη  διαδικασία  ασύλου  στην 
Ευρώπη. Οι Πράσινοι απαιτούν να χορηγείται πάντοτε, σε όλους όσους χρειάζονται, 
πρόσβαση σε άσυλο υπό δίκαιους όρους, οι διαδικασίες να γίνονται σε γλώσσα που 
καταλαβαίνει  ο  αιτών άσυλο ή με τη βοήθεια μεταφραστή,  και  με δωρεάν νομική 
υποστήριξη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Κάθε αίτηση πρέπει να κρίνεται κατά 
περίπτωση,  στη  βάση  αντικειμενικής  πληροφόρησης  σε  σχέση  με  τα  ανθρώπινα 
δικαιώματα  στη  χώρα  προέλευσης.  Οι  αρχές  δεν  πρέπει  ποτέ  να  κάνουν  χρήση 
καταλόγων  με  «ασφαλείς  τρίτες  χώρες»  οι  οποίοι  σπάνια  ανταποκρίνονται  στις 
σκληρές συνθήκες ζωής σε μερικές από αυτές τις χώρες. Η αρχή που έχει την ευθύνη 
για την προώθηση του αιτήματος του ασύλου πρέπει να είναι αρχή ανεξάρτητη από 
την εκάστοτε κυβέρνηση.

Προστασία λόγω φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού.

Λόγοι σχετιζόμενοι με το φύλο, όπως ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων, η 
καταπίεση  και  οι  θρησκευτικές  διώξεις,  τα  «εγκλήματα  τιμής»,  οι  βιασμοί,  οι 
αναγκαστικές  αμβλώσεις  και  στειρώσεις,  καθώς και  οι  διώξεις  λόγω σεξουαλικού 
προσανατολισμού, πρέπει να είναι αποδεκτοί λόγοι για χορήγηση ασύλου σε όλες τις 
χώρες της Ε.Ε.  Ούτε οι  εύλογες δυσκολίες αποδείξεων για τις παραπάνω διώξεις, 
ούτε η έννοια των «ασφαλών χωρών» θα πρέπει να αποτελούν αποτρεπτικό λόγο για 
τη χορήγηση του καθεστώτος του πρόσφυγα σύμφωνα με τη Συνθήκη της Γενεύης.

Προστασία προσώπων που μεταναστεύουν λόγω εχθροπραξιών.

Αιτούντες άσυλο που ξεφεύγουν από εχθροπραξίες πρέπει να απολαμβάνουν υψηλής 
προστασίας, με εξασφάλιση των μίνιμουμ δικαιωμάτων, όπως επανένωση οικογένειας 
και  πρόσβαση  στην  αγορά  εργασίας.  Αν  οι  συγκρούσεις  από  τις  οποίες  ξέφυγαν 
συνεχίζονται  μετά  από  τρία  χρόνια,  τότε  πρέπει  να  χορηγείται  μόνιμη  άδεια 
παραμονής.

Πρόσφυγες λόγω της κλιματικής αλλαγής 

Υπάρχουν  πλέον  μετανάστες,  που  ξεριζώθηκαν  από  τον  τόπο  τους  μαζί  με  τις 
οικογένειές τους, εξαιτίας περιβαλλοντικών καταστροφών που προκλήθηκαν είτε από 
βαθμιαίες, είτε από απότομες οικολογικές και κλιματικές αλλαγές, όπως άνοδο της 
στάθμης των θαλασσών,  διάβρωση ακτών,  ερημοποίηση των εδαφών,  κατάρρευση 
των οικοσυστημάτων, μόλυνση του νερού, και ακραία καιρικά φαινόμενα που γίνονται 
όλο και πιο συχνά και μη προβλέψιμα. Κατά συνέπεια οι κάτοικοι δεν μπορούν πια να 
ζήσουν στο άμεσο περιβάλλον τους με ασφαλή και βιώσιμο τρόπο. Μερικά νησιωτικά 



έθνη μπορεί να εξαλειφθούν ολοκληρωτικά. Ο όρος «πρόσφυγας» έχει χρησιμοποιηθεί 
από  τους  περισσότερους  ανθρώπινους  πολιτισμούς  με  ισχυρή  ηθική  φόρτιση 
κοινωνικής  προστασίας  και  τώρα  πρέπει  να  επεκταθεί  και  σε  αυτούς  που 
αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν λόγω κλιματικών αλλαγών.

Η συμφωνία του Δουβλίνου 

Το  Ευρωπαϊκό  Πράσινο  Κόμμα  ευνοεί  την  αναθεώρηση  ή  την  κατάργηση  της 
συμφωνίας Δουβλίνο ΙΙ  γιατί  δημιουργεί  δυσανάλογο βάρος για κάποιες χώρες και 
περιπλέκει τις διαδικασίες ασύλου. Η κατάργηση της συμφωνίας είναι πολύ σημαντική 
για  μικρές  χώρες,  πρώην  «χώρες  διέλευσης»  (τράνζιτ).  Τα  κράτη-μέλη  πρέπει  να 
δείξουν  περισσότερη  αμοιβαιότητα  και  αλληλεγγύη  αναλαμβάνοντας  τις  ευθύνες 
τους προς τους αιτούντες άσυλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εγγυηθεί ένα υψηλό 
και  καθολικό  επίπεδο  προστασίας.  Να  σταματήσουμε  το  σύστημα  με  το  οποίο  οι 
συνοριακές χώρες φέρουν το μεγαλύτερο μεταναστευτικό φορτίο: οι αιτούντες άσυλο 
να έχουν δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο μόνον όταν βρεθούν στη χώρα προτίμησής 
τους,  που  δεν  είναι  αναγκαστικά  αυτή  από  την  οποία  μπήκαν  στην  Ευρώπη.  Το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες πρέπει ν’ αποζημιώνει οικονομικά τα κράτη-
μέλη που αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων. Οι αιτούντες άσυλο δεν 
πρέπει ν’ απελαύνονται σε γειτονικές χώρες χωρίς να έχει μελετηθεί η αίτησή τους.

Σύνορα 

Το  Ευρωπαϊκό  Πράσινο  Κόμμα  ζητά  η  επιτήρηση  των  εξωτερικών  συνόρων  της 
Ένωσης  ν’  αποτελεί  ευρωπαϊκή  αρμοδιότητα,  ώστε  να  μην  εξουθενώνονται  οι 
συνοριακές χώρες.

Η  Ευρωπαϊκή  Υπηρεσία  που  είναι  επιφορτισμένη  με  τα  συνοριακά  προβλήματα 
(Frontex) πρέπει να αναγνωρίζει τις διεθνείς συνθήκες για τους πρόσφυγες και την 
Ευρωπαϊκή Συνθήκη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στην εκπαίδευση του προσωπικού της. Το Ευρωπαϊκό Πράσινο 
Κόμμα επικρίνει αυτήν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία γιατί μάλλον απαγορεύει την είσοδο, 
παρά προστατεύει τους πρόσφυγες που φτάνουν στην Ε.Ε.

Η Frontex δεν πρέπει ποτέ να αποτρέπει τους ανθρώπους από το να ζητήσουν άσυλο 
και να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες. Εφόσον δεν είναι αρμοδιότητα της Frontex ν’ 
αντιμετωπίσει τα αίτια της μετανάστευσης, δεν μπορεί να μειώνει τους αριθμούς των 
ατόμων που φτάνουν στην Ευρώπη υπό αντικανονικές συνθήκες, αντίθετα θα πρέπει 
να σώζει ζωές, π.χ. περισυλλέγοντας ναυαγούς από σαπιοκάραβα.

Προσωποκράτηση 

Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι είναι αντίθετοι με την αρχή να κρατούνται άνθρωποι που 
δεν έχουν διαπράξει κανένα έγκλημα, αλλά απλώς παραβίασαν διοικητικούς κανόνες, 
όπως  το  να  μπουν  στην  Ε.Ε.  χωρίς  τα  σωστά  ταξιδιωτικά  έγγραφα.  Η 
προσωποκράτηση για τέτοιο λόγο αποτελεί νομικό παράδοξο. Όσον καιρό όμως ακόμη 
η πρακτική αυτή της κράτησης εξακολουθεί να εφαρμόζεται, το Ευρωπαϊκό Πράσινο 
Κόμμα ζητά να διαρκεί όσο το δυνατόν λιγότερο (κατά προτίμηση μόνο λίγες ημέρες) 



και υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες (όσον αφορά την υγιεινή, τον σεβασμό του 
ιδιωτικού  χώρου και  την  ψυχαγωγία),  να μην  εφαρμόζεται  ποτέ  σε  ανήλικους,  σε 
αιτούντες άσυλο και σε πρόσωπα με ευάλωτη κατάσταση. Όλοι οι κρατούμενοι πρέπει 
να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν νομική υποστήριξη,  κοινωνική πρόνοια και  ιατρική 
περίθαλψη μέσα στο κέντρο κράτησης. Για περισσότερη διαφάνεια, τα κέντρα αυτά θα 
πρέπει να βρίσκονται υπό τον έλεγχο θεσμών αρμόδιων να ελέγχουν τις προδιαγραφές 
τους.  Ακόμη,  τα  κέντρα  θα  πρέπει  να  είναι  προσβάσιμα  σε  πολιτικούς,  σε  Μέσα 
Ενημέρωσης,  σε  ΜΚΟ  και  σε  Διεθνείς  Οργανισμούς.  Καταδικάζουμε  τη  χρήση 
χειροπεδών και κάθε συμπεριφορά ταπεινωτική για τους μετανάστες.

Βοήθεια και Βελτίωση των συνθηκών για τους μετανάστες «χωρίς χαρτιά».

Πολλοί μετανάστες χωρίς τα απαραίτητα νομιμοποιητικά τους έγγραφα υποφέρουν 
από  την  ανασφαλή  τους  κατάσταση,  την  έλλειψη  δικαιωμάτων  και  τον  κίνδυνο 
αυθαιρεσιών και εκμετάλλευσης. Οι μετανάστες αυτοί πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
βασικά  αγαθά,  όπως  η  ιατρική  περίθαλψη  και  η  εκπαίδευση  για  τα  παιδιά.  Το 
Ευρωπαϊκό  Πράσινο  Κόμμα  θέλει  να  μειώσει  τον  αριθμό  τους  με  τη  δημιουργία 
περισσότερων νόμιμων τρόπων εισόδου στην Ε.Ε. Επιπλέον υποστηρίζει ότι όταν οι 
μετανάστες αυτοί έχουν συνεισφέρει στην ευημερία των κρατών-μελών για κάποια 
χρόνια, να νομιμοποιούνται.

Το  Ευρωπαϊκό Πράσινο  Κόμμα αναγνωρίζει  ότι  υπάρχει  διαφορά ανάμεσα στους 
ανθρώπους που  βοηθούν τους μετανάστες αυτούς (πχ  τους  παρέχουν  κατάλυμα ή 
τους  σώζουν  από  ναυάγια)  και  στους  ανθρώπους  που  τους  εκμεταλλεύονται 
(δουλεμπόρους,  ιδιοκτήτες  παραγκών).  Αν  και  η  εκμετάλλευση  των  μεταναστών 
πρέπει να τιμωρείται, η βοήθεια προς τους μετανάστες χωρίς χαρτιά πρέπει να είναι 
ανεκτή και να μην θεωρείται έγκλημα. Οι ναυτικοί που διασώζουν τους ανθρώπους 
από τα σαπιοκάραβα δεν πρέπει να τιμωρούνται από το νόμο. Αντίθετα όλα τα κράτη- 
μέλη θα πρέπει να έχουν τα λιμάνια τους ανοιχτά για τους ναυαγούς.

Σωματεμπορία, λαθρεμπορικά δίκτυα.

Ο καλύτερος τρόπος να καταπολεμήσει  κανείς τα λαθρεμπορικά δίκτυα είναι να 
τους στερήσει τα κέρδη τους. Υπάρχουν πολιτικές που έχουν έμμεση επίδραση στην 
κερδοφορία της σωματεμπορίας. Καμπάνιες για την νομιμοποίηση των μεταναστών, 
αμνηστίες  για  τους  λαθρομετανάστες,  προγράμματα  επαγγελματικής  εκπαίδευσης 
μειώνουν τα προσδοκώμενα κέρδη των δουλεμπόρων, καθώς μειώνουν τη δυνατότητα 
εφαρμογής των συμβολαίων χρέους μεταξύ των μεσαζόντων και των μεταναστών. Σε 
νομικό  επίπεδο  οι  συμφωνίες  δουλείας  είναι  πιο  δύσκολο  να  εφαρμοστούν,  ο 
μετανάστης μπορεί να αθετήσει τη συμφωνία και μόλις αποκτήσει νόμιμα χαρτιά να 
ζητήσει τη βοήθεια της αστυνομίας. Για να καταπολεμήσουμε την σωματεμπορία τα 
θύματα  του  trafficking  που  εξαναγκάζονται  (ή  απειλούνται)  να  δουλέψουν  στη 
βιομηχανία του σεξ ή σε σπίτια, ή που έχουν υποχρεωθεί (ή απειλούνται) να κάνουν 
αναγκαστικό γάμο θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα παραμονής και κανονικής κάρτας 
εργασίας. 


