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πολιτικη«Πάρτι» των ΜΚΟ με τους πρόσφυγες
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 Ακρως ανησυχητι-
κά συμπεράσματα που 
αφορούν την Ελλάδα 
προκύπτουν από την Εκ-
θεση του Διεθνούς Κέ-
ντρου για την Καταπο-
λέμηση της Τρομοκρατί-
ας στη Χάγη. Τα αποτελέ-
σματα της έρευνας προ-
βληματίζουν και τις ελλη-
νικές Αρχές αφού, όπως 
προκύπτει από την έκθε-
ση, αρκετά από τα στοι-
χεία που συνδέουν με-
τανάστευση και τρομο-
κρατία μπορεί να εντοπι-
στούν στα κέντρα φιλοξε-
νίας προσφύγων και με-
ταναστών, που σύντομα 
θα μετατραπούν σε «κλει-
στά κέντρα».

Τα συμπεράσματα της Εκθεσης του Διε-
θνούς Κέντρου για την Καταπολέμηση της 
Τρομοκρατίας ξεκινούν με μερικούς αριθ-
μούς που τρομάζουν:

 Σχεδόν 1 δισ. άνθρωποι είναι μετανάστες.
 740 εκατομμύρια από αυτούς είναι εσω-

τερικοί μετανάστες και 215 εκατομμύρια 
εγκαταλείπουν τις χώρες τους.

Αιτίες της μετανάστευσης; Η κλιματική αλ-
λαγή και οι συνέπειές της, η πολιτική αστά-
θεια και η ανασφάλεια. Ομως υπάρχει και 
«σκόπιμη» -όπως αναφέρεται στην έκθεση- 
μετανάστευση, με ροές νέων μουσουλμά-
νων ανδρών που, σύμφωνα πάντα με όσα 
γράφουν οι συντάκτες της έκθεσης, είναι 
«μέρος ενός σχεδίου οργανωμένης εισβο-
λής στη Δύση».

Στην έκθεση περιγράφεται η κρίση του 
2015. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συ-
ντακτών της έκθεσης, μόνο το 25% με 30% 
των προσφύγων που τελικά κατάφεραν να 
φθάσουν στη Γερμανία είχαν διαβατήρια.

Η σχέση μεταξύ μετανάστευσης και τρο-
μοκρατίας χαρακτηρίζεται πολύπλοκη. 
Υπάρχει πρώτα από όλα η κρατική τρομο-
κρατία που, σύμφωνα με την έκθεση, «εί-
ναι ο κυριότερος παράγοντας που προκα-
λεί ροή προσφύγων». 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Οικονομικών 
και Ειρήνης, το 92% των τρομοκρατικών 
επιθέσεων μεταξύ 1989-2014 πραγματο-
ποιήθηκε σε χώρες όπου υπήρχε κρατική 
τρομοκρατία.

Την ίδια στιγμή, βεβαίως, οι τρομοκρα-
τικές επιθέσεις προκαλούν ανασφάλεια σε 
μεγάλο αριθμό πολιτών, που επιλέγουν τον 
δρόμο της προσφυγιάς και της μετανάστευ-
σης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2014 το 
Ισλαμικό Κράτος οδήγησε εκτός Μοσού-
λης στο Ιράκ 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους! 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν 
στην έκθεση, 9 στους 10 μετανάστες που 
προσπαθούν να περάσουν στην Ευρώπη 
από τη βόρεια Αφρική και την Τουρκία χρη-
σιμοποιούν δουλέμπορους. Αυτό το εμπό-
ριο έχει τεράστια κέρδη. Υπολογίζεται ότι 

τα κέρδη των δουλε-
μπόρων από την Τουρ-
κία μέχρι τη Λιβύη, την 
Αλγερία και το Μαρό-
κο ξεπερνούν τα 6 δισ. 
δολάρια! 

Το κεφάλαιο της έκ-
θεσης που αυτή τη 
στιγμή ενδιαφέρει πε-
ρισσότερο την Ελλάδα 
είναι αυτό που έχει να 
κάνει με το πώς η τρο-
μοκρατία μπορεί να 
«αναπτυχθεί» εντός 
στρατοπέδων προσφύ-
γων και μεταναστών. 
Τα αριθμητικά στοι-
χεία που περιλαμβά-
νονται στην έκθεση εί-
ναι επίσης τρομακτικά:

 Ο μέσος όρος ζω-
ής ενός πρόσφυγα εντός κέντρου φιλοξε-
νίας-κράτησης υπολογίζεται σε 17 χρόνια!

 Το μισό του πληθυσμού των κέντρων εί-
ναι κάτω των 18 ετών.

Αυτά τα δύο στοιχεία δίνουν περισσότε-
ρες και μεγαλύτερες ευκαιρίες στον εξτρε-
μισμό, στη ριζοσπαστικοποίηση και τελικά 
στην τρομοκρατία.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι η στρατολόγη-
ση είναι πιο εύκολη όταν τα στρατόπεδα 
προσφύγων-μεταναστών βρίσκονται κο-
ντά σε περιοχές όπου υπάρχουν συγκρού-
σεις σε εξέλιξη.

Επισημαίνεται ακόμη ότι η πρώτη γενιά 
μεταναστών ήταν «συντηρητική και απολίτι-
κη». Η δεύτερη γενιά, όμως, δείχνει πιο δύ-
σκολο να ενταχθεί στις κοινωνίες υποδοχής.

Κάποια από αυτά τα δεδομένα υπάρ-
χουν ή μπορεί εύκολα να δημιουργηθούν 
στα κέντρα προσφύγων και μεταναστών 
που βρίσκονται στην Ελλάδα. Η μετατρο-
πή τους σε κλειστά κέντρα φύλαξης ενδέ-
χεται να κάνει ακόμη πιο επικίνδυνη την 
κατάσταση.

Μέγας κίνδυνος η ξενοφοβία
Η έκθεση δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ξε-
νοφοβία, την οποία θεωρεί ως μια από τις 
σοβαρές αιτίες που προκαλούν τρομοκρα-
τία. Μετανάστες μπορούν να γίνουν τρο-
μοκράτες εξαιτίας της ξενοφοβίας και των 
επιθέσεων που δέχονται.

Δεν περνά απαρατήρητο το γεγονός ότι 
πολλοί από τους νέους που έσπευσαν σε 
πεδία μαχών είναι παιδιά μεταναστών.

Τα συμπεράσματα της έκθεσης είναι 
τα εξής:

 Καλλιεργείται η εντύπωση ότι οι τρομο-
κράτες και οι μετανάστες «αλληλοκαλύπτο-
νται» σε πολλές περιπτώσεις.

 Οσοι έχουν διαφύγει από έναν πόλε-
μο, από την καταπίεση ενός καθεστώτος ή 
από τη φτώχεια, δεν έχουν δείξει ότι επι-
θυμούν να απειλήσουν τις κοινωνίες που 
τους υποδέχονται.
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Ακόμα χειρότερο είναι το γεγονός ότι οι οργα-
νώσεις που ουδέποτε κατέθεσαν τα στοιχεία 
που ζητούν οι νόμοι πλησιάζουν τις 450! Αυ-
τός ο αναπάντεχα μεγάλος αριθμός των «θο-
λών» ΜΚΟ αφορά οργανώσεις οι οποίες σε 
οποιαδήποτε στιγμή από το 2016 μέχρι σήμε-
ρα είχαν δηλώσει την πρόθεσή τους να εγγρα-
φούν στο μητρώο, δίχως ωστόσο να ολοκλη-
ρώσουν ποτέ την πλήρη αποστολή των στοι-
χείων που απαιτούνται. 

Κυρώσεις 
Επισημαίνεται ότι εκτός από την αναφορά των 
πηγών χρηματοδότησης και τα στοιχεία εργα-
ζομένων και εθελοντών, για να εγγραφούν στο 
μητρώο οι ΜΚΟ πρέπει να δηλώνουν στοιχεία 
όπως ΑΦΜ, ΔΟΥ, έδρα, καταστατικό, γεω-
γραφική εμβέλεια δραστηριοποίησης, στοι-
χεία νόμιμου εκπροσώπου στην Ελλάδα, ισο-
λογισμό των τελευταίων δύο ετών. Επιπλέον, 
οι οργανώσεις οφείλουν να αναφέρουν ακρι-
βώς το είδος των δράσεών τους, τον αριθμό 
όλων όσοι ωφελούνται από αυτές, το κόστος 
λειτουργίας, τον απολογισμό δράσεων των 
δύο προηγούμενων ετών, αλλά και τον τρό-
πο συνεργασίας τους με φορείς του δημόσι-
ου και ιδιωτικού τομέα.

Το υφιστάμενο πλαίσιο είναι αρκετά αυστη-
ρό, έχει όμως ένα σημαντικό κενό. Μέχρι σή-
μερα δεν προβλέπεται το είδος των κυρώσε-
ων που μπορεί να υποστεί μια ΜΚΟ, η οποία 
εξακολουθεί να αναπτύσσει δραστηριότητα 
στη χώρα μας, ακόμα και αν έχει διαγραφεί 
από το μητρώο ή δεν εγγράφηκε ποτέ σε αυ-
τό. Για την κάλυψη του κενού, η κυβέρνηση 
ετοιμάζει νομοθετική παρέμβαση, στην οποία 
θα προβλέπεται η σύσταση μεικτών κλιμακί-
ων ελέγχου, με τη συμμετοχή ελεγκτών από 
τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Εργα-
σίας και Οικονομικών. Σύμφωνα με κυβερνη-
τικές πηγές, οι κυρώσεις που θα προβλέπο-
νται από τη νέα νομοθετική παρέμβαση θα 
προσομοιάζουν με αυτές που υφίστανται οι 
επιχειρήσεις οι οποίες διαπιστώνεται ότι πα-
ρανομούν. Δεν αποκλείεται, όμως, στην προ-
κειμένη περίπτωση να προβλεφθούν ακόμα 
και πιο αυστηρές ποινές. 

Αξιωματούχοι του υπουργείου Προστα-
σίας του Πολίτη αναφέρουν ότι σκοπός των 
ελέγχων και των νέων παρεμβάσεων δεν εί-
ναι να παρεμποδίσουν το έργο των ΜΚΟ 
που λειτουργούν υπό καθεστώς νομιμότη-
τας και διαφάνειας. «Ολα αυτά τα χρόνια οι 
ΜΚΟ έχουν προσφέρει έργο, καλύπτοντας 
τις αδυναμίες της πολιτείας, αλλά και της Ε.Ε. 
Ηρθε η ώρα, όμως, να ξεχωρίσει η ήρα από 
το σιτάρι», προσθέτουν με νόημα κυβερνη-
τικοί αξιωματούχοι. 

Υποπτη δράση 
Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να σημειωθεί ότι 
οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν στα χέρια τους 
και φάκελο που περιλαμβάνει αναφορές για 
την ύποπτη δράση οργανώσεων και εθελο-
ντών. Πρόκειται για οργανώσεις με παρου-
σία τόσο στα ελληνικά νησιά όσο και στην 
Τουρκία, με τους εθελοντές τους να ανταλ-
λάσσουν πληροφορίες, κάθε φορά που μια 
βάρκα με πρόσφυγες ξεκινά από τα παράλια 
της γειτονικής χώρας…  

Η πλειονότητα των ΜΚΟ 
που εμφανίστηκαν μετά το 
ξέσπασμα της προσφυγικής 
κρίσης έχει περιφρονήσει  
την ύπαρξη του νόμου
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