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Το DRC προτρέπει την εκκένωση των καταυλισμών του Ελληνικού
Αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις και την ένταση που δημιουργήθηκε σχετικά με τις
συνθήκες διαβίωσης στο Ελληνικό, το Δανικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (DRC), για ακόμη
μια φορά, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις ιδιαιτέρως υποβαθμισμένες συνθήκες
διαβίωσης που επικρατούν στους τρεις καταυλισμούς του Ελληνικού και προτρέπει τις Ελληνικές
Αρχές να επισπεύσουν τη μεταφορά του πληθυσμού σε αξιοπρεπείς επιλογές στέγασης που θα
πληρούν επαρκείς προδιαγραφές διαβίωσης.
Ο κατά κύριο λόγο Αφγανικός πληθυσμός που διαμένει στο Ελληνικό – τα πρώην κτίρια των
Ολυμπιακών Αγώνων και του Διεθνούς Αεροδρομίου - βρίσκεται εκεί για πάνω από ένα χρόνο. Οι
εγκαταστάσεις του Ελληνικού δεν είναι κατάλληλες για μακρόχρονη διαβίωση καθώς οι
υπάρχουσες υποδομές δεν προορίζονται για την στέγαση ανθρώπων και κυρίως οικογενειών.
Εντούτοις, ούτε και η οποιαδήποτε αναβάθμισή των χώρων δύναται να εξασφαλίσει μια
αξιοπρεπή διαβίωση. Οι τρέχουσες, εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης, σε συνδυασμό με
την έλλειψη παροχής επαρκούς ασφάλειας, καθώς και η γενικότερη αβεβαιότητα προοπτικής
ασύλου, δυσχεραίνουν συνεχώς την υπάρχουσα κατάσταση δημιουργώντας ενα περιβάλλον
αυξανόμενης έντασης εντός των καταυλισμών.
Παρ’ όλο που οι Ελληνικές Αρχές εδώ και καιρό σκοπεύουν στο κλείσιμο και την εκκένωση του
Ελληνικού, ο Αφγανικός πληθυσμός εξακολουθεί να διαμένει στο χώρο. Το DRC καλωσορίζει όλες
τις προσπάθειες των Ελληνικών Αρχών να μεταφέρουν τον πληθυσμό του Ελληνικού και είναι
πρόθυμο να υποστηρίξει τη διαδικασία εκκένωσης προς εναλλακτικές λύσεις στέγασης οι οποίες
όμως θα πρέπει να πληρούν τις κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης.
Το DRC επαναδηλώνει την υποστήριξή του στην προσπάθεια του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής -και των υπολοίπων αρμόδιων Αρχών - ανταποκρινόμενο στις καθημερινές βασικές
ανθρωπιστικές ανάγκες του αναφερόμενου πληθυσμού, παρέχοντας υπηρεσίες, που μεταξύ
άλλων περιλαμβάνουν, παροχή φαγητού και βασικών ειδών βοήθειας, μικροβελτιώσεις και
συντήρηση υποδομών παροχής νερού και υγειονομικών εγκαταστάσεων καθώς επίσης και
παροχή νομικής υποστήριξης. Παρ’ όλα αυτά, το DRC αξιολογεί τους χώρους του Ελληνικού ως
ανεπαρκή και μη αξιοπρεπή τοποθεσία για την στέγαση ανθρώπων και προσβλέπει στο άμεσο
κλείσιμο των τριών καταυλισμών, η οποία όμως θα πρέπει να συνδυαστεί με την δημιουργία
επαρκών συνθηκών υποδοχής στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και την
ευαλωτότητα των προσφύγων και αιτούντων ασύλου.
Το Δανικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (Danish Refugee Council) είναι ανεξάρτητη, μή κερδοσκοπική
ανθρωπιστική οργάνωση που δραστηριοποιείται σε 40 χώρες στον κόσμο. Το DRC παρέχει ανθρωπιστική
βοήθεια σε άμαχο πληθυσμό και πρόσφυγες σε εμπόλεμες ζώνες, υπερασπίζοντας τα δικαιώματα των
πληγέντων πληθυσμών σε διεθνές επίπεδο και στην Δανία, έχοντας ώς βασική αρχή τις ανθρωπιστικές
αξίες και την Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
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