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Θέμα: Συντονισμός και επιτάχυνση διαδικασιών στέγασης αιτούντων άσυλο

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,

Όπως ενημερώσαμε προφορικά την Παρασκευή 8 Ιουλίου τη Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, έχει
δημιουργηθεί αναστάτωση έξω από τα γραφεία του προγράμματος που χειρίζεται τη στέγαση για όσους
εμπίπτουν στην κατηγορία των αιτήσεων μετεγκατάστασης στην Praksis (στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό
Στουρνάρη). Από τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας έχουν έρθει έξω από τα γραφεία μας αιτούντες άσυλο
έχοντας εγκαταλείψει τους καταυλισμούς που μέχρι σήμερα διέμεναν και ζητούν να τους στεγάσουμε.
Η πληροφορία ότι η Praksis στεγάζει μαζικά αιτούντες άσυλο έχει διαρρεύσει από στόμα σε στόμα κυρίως,
όπως θεωρούμε, από τους έως τώρα ωφελούμενους του προγράμματος μετεγκατάστασης, καθώς έχουμε
φιλοξενήσει 7.172 ανθρώπους ενώ το δρόμο της μετεγκατάστασης προς άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν
πάρει μέχρι στιγμής 1.836 άνθρωποι. Η δυνατότητα στέγασης που διαθέτουμε δεν μπορεί να ξεπεράσει τις
4.229 θέσεις και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι όλες καλυμμένες.
Παρόλο που προσπαθήσαμε να τους εξηγήσουμε ότι χρειάζεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής
του αιτήματός τους από την Υπηρεσία Ασύλου και η παραπομπή τους σε εμάς από την Ύπατη Αρμοστεία, οι
άνθρωποι δεν υποχωρούν. Προσπαθήσαμε μάλιστα να τους βρούμε και θέσεις σε καταυλισμούς της Αττικής και
δεν θέλησαν να πάνε καθώς το αίτημά τους είναι σαφές και αδιαπραγμάτευτο: επιθυμούν αξιοπρεπείς συνθήκες
στέγασης. Ορισμένοι από αυτούς διέμεναν σε καταυλισμούς, όπου οι συνθήκες διαβίωσης είναι ιδιαίτερα
δύσκολες. Σε άλλους το ραντεβού για εξέταση του αιτήματός τους από την Υπηρεσία Ασύλου έχει οριστεί
αρκετούς μήνες αργότερα και η προοπτική της αναμονής σε συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες γι αυτούς και τα
παιδιά τους κρίνεται απαράδεκτη (ειδικά αν λάβουμε υπόψη την ταλαιπωρία τους έως τώρα είτε επί ελληνικού
εδάφους είτε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους έως τη χώρα μας και την έκθεσή τους σε κινδύνους παντός
είδους).

Παράλληλα στο πρόγραμμα της μετεγκατάστασης συμμετέχουν αρκετοί φορείς μεταξύ των οποίων και ο
Δήμος Αθηναίων και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Είναι αρκετά σημαντικό να ενταθούν οι διαδικασίες, να λυθούν τα
όποια γραφειοκρατικά ζητήματα και να λειτουργήσει το πρόγραμμα γρήγορα ώστε να μην συμβάλλει αρνητικά
στη συσσώρευση κούρασης και απογοήτευσης των ανθρώπων αυτών.

Κύριε Υπουργέ,
σας καλούμε να κάνετε κάθε δυνατή κίνηση για να εκτονωθεί η κρίση και κυρίως για να αντιμετωπιστεί με
ταχύτατους ρυθμούς η ταλαιπωρία των αιτούντων άσυλο στη χώρα μας. Καθώς παρατηρούνται σοβαρά κενά,
ζητάμε να ενταθεί ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων (Υπηρεσία Ασύλου, Ύπατη Αρμοστεία, φορείς που
υλοποιούν προγράμματα στέγασης, κλπ) με συγκεκριμένα και βραχυπρόθεσμα χρονοδιαγράμματα,
καλύπτοντας όσο πιο άμεσα γίνεται το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό και παρέχοντας το πλαίσιο
εντατικοποίησης των εργασιών που ούτως ή άλλως ο κάθε φορέας έχει αναλάβει.
Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Ο κόσμος έχει κουραστεί. Τα αιτήματά τους είναι δίκαια. Πρέπει για μια ακόμα φορά
η κυβέρνηση να υπερβεί τον εαυτό της και να δώσει άμεσες λύσεις.

Παραμένοντας στη διάθεσή σας για συνεργασία σε κάθε επίπεδο ως προς τη λύση του προβλήματος.

Με εκτίμηση,

Τζανέτος Αντύπας
Πρόεδρος Δ.Σ Praksis

