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Στον ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ ΚΟΝΤΗ

Ο 
συµβιβασµός όλων των χωρών-µελών 
της Ε.Ε., ώστε να υιοθετηθεί µια κοινή 
και υποχρεωτική ευρωπαϊκή πολιτική 

στο προσφυγικό, είναι ο στόχος της Ευρωπαί-
ας επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων, Ιλβα 
Γιόχανσον. Σε συνέντευξή της στη Realnews, 
η Σουηδή πολιτικός, που είναι υπεύθυνη για 
τη διαχείριση της µεταναστευτικής κρίσης, 
δηλώνει πως η Κοµισιόν εργάζεται για τη δη-
µιουργία µιας νέας ευρωπαϊκής συµφωνίας, 
που θα καλύπτει τους τοµείς της παράνοµης 
µετανάστευσης, του ασύλου, της νόµιµης µε-
τανάστευσης, του ελέγχου συνόρων και των 
αιτιών που προκαλούν τη µετανάστευση. Πα-
ράλληλα, απαντώντας σε ερώτηµα για το µέλ-
λον της ευρωτουρκικής συµφωνίας, η κ. Γιό-
χανσον χαρακτηρίζει την Τουρκία ως χώρα-
κλειδί για τη διαχείριση της µετανάστευσης 
προς την Ευρώπη. 

 Πώς εξηγείτε τη ραγδαία αύξηση των προ-
σφυγικών ροών προς την Ελλάδα, η οποία έχει 
σημειωθεί από το καλοκαίρι του 2019;

Γνωρίζουµε ότι ο αριθµός των αφίξεων στα 
νησιά του Αιγαίου έχει αυξηθεί τους τελευ-
ταίους µήνες και παρακολουθούµε πολύ 
στενά αυτή την κατάσταση. Επίσης, γνωρί-
ζω ότι πολλά παιδιά ζουν κάτω από σκλη-
ρές συνθήκες χωρίς τους γονείς τους σε υ-
περπληθυσµένα hotspots στα ελληνικά νη-
σιά. Την προηγούµενη εβδοµάδα είχα συ-
ζήτηση µε τον Ελληνα υπουργό Μετανά-
στευσης, Νότη Μηταράκη, στις Βρυξέλλες 
και σέβοµαι ιδιαίτερα τη δουλειά των ελλη-
νικών Αρχών σε αυτές τις δύσκολες συνθή-

σουµε ότι οι επιχειρήσεις της Frontex διεξά-
γονται πάντα κάτω από τις εντολές των αρ-
µόδιων Αρχών σε κάθε χώρα που φιλοξενεί 
την υπηρεσία. 
 Αρκετοί πιστεύουν ότι η Κοινή Δήλωση Ε.Ε. 

- Τουρκίας δεν έχει άλλο μέλλον και ότι θα πρέ-
πει να ανανεωθεί μέσα στο έτος. Ποια είναι η 
γνώμη σας;

Η Ε.Ε. και η Τουρκία παραµένουν δεσµευ-
µένες στην εφαρµογή της Κοινής ∆ήλωσης. 
Η Ε.Ε. συνεχίζει να εκπληρώνει τις υποχρεώ-
σεις της. Εχουµε ήδη παράσχει ασφαλείς και 
νόµιµες διόδους στην Ευρώπη για πάνω από 
26.000 Σύρους πρόσφυγες και έχουµε κινη-
τοποιήσει πλήρως τα 6 δισ. ευρώ, που είναι 
ο προϋπολογισµός για τη βοήθεια προς την 
Τουρκία για τους πρόσφυγες. Από τον συνο-
λικό προϋπολογισµό των 6 δισ. ευρώ, τα 4,7 
δισ. ευρώ έχουν συµβασιοποιηθεί και τα 3,2 
δισ. ευρώ έχουν εκταµιευθεί. Η Τουρκία πα-
ραµένει παράγοντας-κλειδί για τη διαχείρι-
ση της µετανάστευσης. Τα σχετικά έργα θα 
συνεχίσουν να εκτελούνται µέχρι το 2021, 
ενώ η δεύτερη φάση τους θα ολοκληρωθεί 
το 2025, το αργότερο. Εχουµε την πεποίθη-
ση ότι θα συνεχίσουµε αυτή τη δουλειά µε 
τους Τούρκους εταίρους µας µε καλή πίστη.
Η Ε.Ε. υποστηρίζει και τις ελληνικές Αρχές µε 
ευρωπαϊκά κονδύλια. Για να αναφέρουµε µε-
ρικά: 50 εκατ. ευρώ από το Ταµείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ενσωµάτωσης που θα 
δηµιουργήσουν 2.000 θέσεις για παιδιά σε 
ασφαλείς χώρους στην ενδοχώρα, 4,2 εκατ. 
ευρώ για τον ∆ιεθνή Οργανισµό Μετανά-
στευσης για τη δηµιουργία επιπλέον ζωνών 
ασφαλείας για τα παιδιά στα ελληνικά νησιά 
και επιπλέον κεφάλαια για εγκαταστάσεις ευ-
άλωτων αιτούντων άσυλο στο Καρά Τεπέ στη 
Λέσβο, στην Κω και στη Λέρο. 

κες. Η Επιτροπή υποστηρίζει τις ελληνικές Αρχές στη δη-
µιουργία επιπλέον καταφυγίων για τα παιδιά στην ενδο-
χώρα και θα συνεχίσουµε να υποστηρίζουµε την Ελλάδα 
στη µετεγκατάσταση ανθρώπων από τα νησιά σε νέα κέ-
ντρα. Καλωσορίζουµε τον διορισµό εθνικού συντονιστή 
για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και τα επιπλέον κίνη-
τρα για την εγκατάσταση γιατρών στα κέντρα υποδοχής. 
 Πόσο κοντά είναι οι χώρες-μέλη της Ε.Ε. στη συμφωνία 

γ ια μια κοινή πολιτική για το άσυλο;
Εργαζόµαστε εντατικά για τη νέα συµφωνία για τη µε-
τανάστευση και το άσυλο, για την οποία θα επανεκκινή-
σουµε τις συζητήσεις. Σκοπός είναι να δηµιουργήσου-
µε ένα βιώσιµο σύστηµα που θα αφορά όλες τις διαστά-
σεις του µεταναστευτικού και που θα ενισχύει την ενότη-
τα εντός της Ε.Ε. Το νέο σύστηµα θα αφορά την παρά-
νοµη µετανάστευση, το άσυλο, τη νόµιµη µετανάστευ-
ση, τους ελέγχους συνόρων, αλλά και τις αιτίες που προ-
καλούν τη µετανάστευση. Στοχεύουµε σε έναν υλοποιή-
σιµο συµβιβασµό, σε ένα σύστηµα όπου οι χώρες-µέλη 
θα θέλουν και θα είναι υποχρεωµένες να συνεισφέρουν 
στην αλληλεγγύη.
 Μέλη της ελληνικής κυβέρνησης έχουν αναφέρει ότι η 

τουρκική ακτοφυλακή έχει σταματήσει να συνεργάζεται με 
το ελληνικό Λιμενικό Σώμα και τη Frontex για την αποτρο-
πή των ροών. Σχεδιάζετε επιπλέον μέτρα ενίσχυσης της συ-
νεργασίας με τις τουρκικές Αρχές;

Από το 2016, η εφαρµογή της Κοινής ∆ήλωσης Ε.Ε. - Τουρ-
κίας έχει συνεισφέρει στην ανακοπή των ροών. Παρά την 
πρόσφατη αύξηση των θαλάσσιων αφίξεων, ο συνολικός 
αριθµός των παράτυπων µεταναστών είναι µικρότερος 
από ό,τι ήταν κατά το αποκορύφωµα της µεταναστευτι-
κής κρίσης. Η Επιτροπή ενθαρρύνει την ενίσχυση της ε-
πιχειρησιακής συνεργασίας µεταξύ αυτών των Αρχών, υ-
πό το πρίσµα της αποτροπής της παράτυπης µετανάστευ-
σης και της εξάλειψης της απώλειας ζωών στη θάλασσα. Η 
Frontex στοχεύει στη συνεργασία µε τις τουρκικές Αρχές, 
στο πλαίσιο της πολιτικής εντολής της. Το 2012 έχει υπο-
γραφεί µνηµόνιο κατανόησης και από το 2016 έχει εγκα-
ταστήσει αντιπρόσωπο στην Αγκυρα. Αξίζει να σηµειώ-

«Νέα συµφωνία για 
τη µετανάστευση 
και το άσυλο»
«Στοχεύουµε σε έναν υλοποιήσιµο 
συµβιβασµό, σε ένα σύστηµα 
όπου οι χώρες-µέλη θα θέλουν 
και θα είναι υποχρεωµένες να 
συνεισφέρουν στην αλληλεγγύη»

Ιλβα Γιόχανσον Ευρωπαία 
επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων

σύστημα
«Σκοπός είναι να 
δηµιουργήσουµε 
ένα βιώσιµο 
σύστηµα που θα 
αφορά όλες τις 
διαστάσεις του 
µεταναστευτικού 
και που θα 
ενισχύει την 
ενότητα εντός 
της Ε.Ε.»

αιτίες
«Το νέο σύστηµα 
θα αφορά την 
παράνοµη 
µετανάστευση, το 
άσυλο, τη νόµιµη 
µετανάστευση, 
τους ελέγχους 
συνόρων, αλλά 
και τις αιτίες που 
προκαλούν τη 
µετανάστευση» 


