Διακήρυξη του Διεθνούς Συνεδρίου Δημάρχων Ν-Ο-W
στην Αθήνα, 2016
Έχοντας επίγνωση της αλληλοεξάρτησής μας και πιστεύοντας ότι πρέπει να
ακούσουμε με προσοχή ο ένας τον άλλο, όλοι εμείς, Δήμαρχοι, Βουλευτές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι ΜΚΟ από την Ελλάδα, την Τουρκία, την
Αυστρία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες,
συναντηθήκαμε για δύο μέρες στην Αθήνα και ανταλλάξαμε πληροφορίες σε
σχέση με την κατάσταση στην περιοχή και τις επιπτώσεις της συμφωνίας μεταξύ
ΕΕ και Τουρκίας.
Οι απόψεις μας συνέκλιναν στο ότι, αυτό που στην Ευρωπαϊκή κοινή γνώμη
παρουσιάζεται ως «λύση», δεν λειτουργεί. Είναι στην πραγματικότητα μια «μηλύση», η οποία επιβάλλεται στις πλάτες των προσφύγων και εις βάρος ολόκληρων
περιοχών.
Ολόκληρα νησιά του Αιγαίου κινδυνεύουν να μετατραπούν σε ζώνες εγκλεισμού
για πρόσφυγες από διαφορετικές χώρες, εκ των οποίων μόνο οι Σύριοι έχουν
κάποια πιθανότητα να απορροφηθούν κάποια στιγμή- και αυτό μετά από πάρα
πολύ επίπονη γραφειοκρατική διαδικασία. Έχουμε αναπτύξει ένα εξαιρετικά
πολύπλοκο διοικητικό σύστημα - με σαφώς δυσλειτουργική γραφειοκρατία.
Προς το παρόν, μόνος σκοπός της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας είναι η αποτροπή
των ανθρώπων που αναζητούν καταφύγιο από το να συνεχίσουν το ταξίδι τους
προς την Κεντρική Ευρώπη – στην ουσία, η αποθάρρυνση των προσφύγων. Τα
δικαιώματα των ανθρώπων που αναζητούν καταφύγιο αγνοούνται, ενώ το
κόστος, τα έξοδα και οι κακές πρακτικές επιβαρύνουν και την Ελλάδα και την
Τουρκία. Από την άλλη πλευρά, δεν έχουν βρεθεί εναλλακτικοί τρόποι ώστε οι
πρόσφυγες από εμπόλεμες ζώνες και οι εκτοπισμένοι από τις γειτονικές χώρες να
μεταβούν νόμιμα, με ασφάλεια και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες σε χώρες
υποδοχής στην Ευρώπη. Έχουμε τελικά αναπτύξει ένα σκληρόκαρδο τέρας με ένα
στόχο: την αποτροπή. Οι άνθρωποι φεύγουν από τη μια αγωνία - μόνο και μόνο
για να αντιμετωπίσουν την επόμενη.
Πρέπει να το αλλάξουμε αυτό.
Δεν έχουμε λύσεις για τα πάντα, αλλά γνωρίζουμε ότι αυτό που συμβαίνει τώρα
δεν είναι λύση. Πρέπει να δώσουμε στους ανθρώπους που ζητούν καταφύγιο μια
προοπτική για το πώς θα αισθανθούν ξανά ασφαλές έδαφος κάτω από τα πόδια
τους. Αυτά τα ανθρώπινα όντα δεν είναι αριθμοί, είναι ξεχωριστά άτομα. Δεν
πρέπει να χάσουμε ούτε μία ώρα επιπλέον, αν πραγματικά θέλουμε να
καταφέρουμε την επιτυχή κοινωνική ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων.
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Στοιχεία της λύσης θα πρέπει να είναι:
Χρειαζόμαστε ασφαλείς διαδρομές από τις γειτονικές χώρες και προγράμματα
επανεγκατάστασης για εκατοντάδες χιλιάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά.
Ο στόχος δεν μπορεί να είναι να γίνονται τα στρατόπεδα κράτησης λίγο πιο
βιώσιμα. Δεν θέλουμε μια Ευρώπη των στρατοπέδων, θέλουμε μια Ευρώπη
ελευθερίας, όπως επιβάλλουν οι αξίες της.
Τα hotspots στις παραμεθόριες περιοχές της ΕΕ δεν πρέπει να εξελίσσονται
μακροχρόνια σε υποβαθμισμένα στρατόπεδα όπου οι άνθρωποι, κυνικά,
εκτίθενται στην απόλυτη απελπισία, χωρίς προοπτική άλλη εκτός από την
καθημερινή επίβίωση: θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικά και ανθρώπινα.
Κάθε αίτηση ασύλου θα πρέπει να αντιμετωπίζεται γρήγορα και με σεβασμό στα
ανθρώπινα δικαιώματα. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε ειδικευμένους δημοσίους
υπαλλήλους από όλη την Ευρώπη. Σε αυτό το πρώιμο στάδιο, οι δεξιότητες και οι
ικανότητες των ανθρώπων που αναζητούν άσυλο θα πρέπει να καταγράφονται καθώς και οι επιθυμίες και τα όνειρά τους.
Θέλουμε μια Ευρώπη πολιτών που συνδέονται μέσω κοινών προσπαθειών και
στην οποία θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία που
έχουμε στα χέρια μας: να ενσωματώσουμε τους νεοαφιχθέντες, να τους
προσκαλέσουμε και να τους υποστηρίξουμε ώστε να γίνουν συμπολίτες μας στις
Ευρωπαϊκές κοινωνίες.
Θέλουμε μια Ευρώπη όπου θα μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό δρώντας
συλλογικά, αντί να ενεργούμε ο ένας εναντίον του άλλου και να μεταθέτουμε τα
προβλήματα.
Είμαστε πολίτες πόλεων και κοινοτήτων, Δήμαρχοι, εκπρόσωποι ΜΚΟ και
ανθρωπιστικών οργανώσεων, αλλά και πολλοί ιδιώτες - και ξέρουμε ότι η
απορρόφηση και η ενσωμάτωση των προσφύγων λαμβάνει χώρα ακριβώς εκεί,
στις πόλεις και τις κοινότητες. Οι κοινωνίες μας έχουν σημειώσει τεράστιες
επιτυχίες τα τελευταία χρόνια και είχαν την ευκαιρία να διδαχθούν πολλά. Είναι
γεγονός ότι σημειώσαμε σημαντικά επιτεύγματα όσον αφορά στην παροχή
στέγασης, την εκπαίδευση και ;την ενσωμάτωση. Οι δάσκαλοι στα σχολεία μας
έχουν καταφέρει σπουδαία πράγματα - έτσι ώστε εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι
να μπορούν να κάνουν ουσιαστικά, μικρά και μεγάλα, βήματα προς μια
επιτυχημένη νέα ζωή. Πολλά λειτούργησαν καλά, κάποια πράγματα σε μικρότερο
βαθμό.
Θέλουμε να συνεχίσουμε τη συλλογή και την ανταλλαγή αυτών των εμπειριών και
των παραδειγμάτων, για όλα αυτά τα μικρά βήματα και τα κομμάτια του παζλ που
θα συγχωνευτούν τελικά σε μια μεγάλη, θετική συνολική εικόνα.
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