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Εξοχότατε κ Πρόεδρε
Αν όλοι σ αυτή την αίθουσα κλείσουμε τα μάτια και κάνουμε ένα άλμα στο Παρελθόν η προσφυγιά
και μετανάστευση θα κυριεύσουν τις μνήμες μας μέσα από τις διηγήσεις γονιών και παππούδων
μέσα από σελίδες ιστορίας σε λαϊκά τραγούδια σε ποιήματα σε βιβλία σε ταινίες. Μετανάστες που
αφήνουν τη γη τους λόγω ανέχειας.
Πρόσφυγες που ξεριζώνονται λόγω βίας και τις δυο αυτές ιστορίες τις ξέρουμε καλά σαν λαός τις
ζήσαμε τις ξεπεράσαμε έχουμε να διηγηθούμε θριάμβους και καταστροφές.
Σήμερα η ιστορία μάς χτυπά πάλι την πόρτα οι νέοι μεταναστεύουν οι πρόσφυγες συσσωρεύονται
στα νησιά. Το προσφυγικό μέρα με τη μέρα εξελίσσεται σε νούμερο ενα πρόβλημα σε παγκόσμιο,
Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
Οι πόλεμοι η κρατική βία η τρομοκρατία αλλά και αλλά προβλήματα αυτού του αιώνα όπως το
περιβάλλον και το εκρηκτικό δημογραφικό πρόβλημα της Αφρικής ,κάνουν το προσφυγικό μια
απειλή που ήρθε για να μείνει.
Ορισμός του προβλήματος:
1. Η εξάλειψη των αιτίων
Πως οι έχοντες δηλ. οι ανεπτυγμένες χώρες και οι διεθνείς οργανισμοί παρεμβαίνουν
ώστε να εκλείψουν οι λόγοι της δημιουργίας προσφύγων. Εξωτερική πολιτική, αναπτυξιακή
πολιτική, διεθνείς σχέσεις
2. Η αντιμετώπιση του προσφυγικού.
Πως σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ίδια στιγμή προστατεύουμε την συνοχή των
κοινωνιών που τους υποδέχονται. Ποιες είναι οι λύσεις και από που θα προέλθουν οι πόροι. Η
προοδευτική πολιτική σκέψη όπως αυτή ορίζεται κυρίως στις Δυτικές κοινωνίες έχει εναλλακτικές
προτάσεις που να υποστηρίζουν τις διαχρονικές αξίες των προοδευτικών κομμάτων και
ταυτόχρονα να έχουν ισχυρή κοινωνική αποδοχή;
Αυτό είναι το θέμα του σημερινού συνεδρίου που το FEPS και το ΔΙΚΤΥΟ συνδιοργανώνουν. Η
φιλοδοξία μας είναι να παρουσιαστεί η σημερινή πραγματική εικόνα να συζητηθούν οι λύσεις και οι
προοπτικές αλλά όχι μέσα σε γραφεία και μεταξύ ειδικών. Φιλοδοξία μας όπως σε όλες τις
αντίστοιχες συζητήσεις είναι να ακούσουν και να συμμετέχουν οι πολίτες.
Η άγνοια και η αδράνεια από πλευράς πολιτών και οι «από καθέδρας λύσεις» των πολιτικών και
των ειδικών είναι τα εργαλεία που κάνουν το φόβο και το μίσος μήτρες που μόνο καταστροφές
μπορούν να φέρουν όπως διδάσκει η ιστορία.
Αντίστοιχα, η διακήρυξη αλτρουισμού και η αλληλεγγύη μετατρέπονται σε επικίνδυνη ρητορεία
όταν δεν υπάρχει η γνώση και τα μέσα να δώσουν γρήγορα αποτελέσματα
Κύριες και κύριοι
Η Ελλάδα βρέθηκε λόγω γεωγραφικής θέσης στο μάτι του κυκλώνα. Παρά όμως τις τεράστιες
οικονομικές και διοικητικές αδυναμίες το πολιτικό σύστημα μέχρι σήμερα στην πλειοψηφία του δεν
επέτρεψε κραυγές και δεν ενθάρρυνε μεμονωμένα ρατσιστικά περιστατικά όπως συνέβη σε άλλες
χώρες και από προοδευτικά και από συντηρητικά κόμματα.
Όμως το νιώθουμε όλοι ότι η κατάσταση ξεπερνά τα όρια αντοχής σε συγκεκριμένες περιοχές και
διαχέεται... η κατάσταση στα νησιά πρέπει να ξεμπλοκάρει τάχιστα.
Η εύθραυστη συμφωνία με την Τουρκία μπορεί να ανοίξει τον ασκό του Αιόλου. Και η ΕΕ πρέπει
να προετοιμασθεί γι αυτό το ενδεχόμενο. Μπορούν οι Προοδευτικες δυνάμεις να συμμαχήσουν και
να προτείνουν λύσεις;
Α. -Τοποθέτηση προσφύγων σε κάθε χώρα ανάλογα με τον πληθυσμό
-Εφαρμογή των αποφάσεων

-Κίνητρα :επιπλέον οικονομική ενίσχυση για την ένταξη ( Παγκόσμιος φόρος επί των
Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών για το προσφυγικό και ευρωπαϊκός φόρος στη βίζα για τους
εκτός Ευρώπης). Sanctions: Περικοπή των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων
Β. Κοινές διαδικασίες για απόδοση Ευρωπαϊκού Ασύλου
Γ. Πολιτική προστασίας των Ευρωπαϊκών συνόρων .
Για όλα τα παραπάνω υπάρχουν σκέψεις ιδέες και πολιτικές που θα αναπτυχθούν σήμερα
ελπίζοντας ότι θα συνεισφέρουμε και στην Ευρωπαϊκή και στην Εθνική συζήτηση.
Τη σημερινή εκδήλωση θα χαιρετήσει ο ΠτΔ και είναι ιδιαίτερη τιμή, γιατί αναγνωρίζει συμβολικά
και ουσιαστικά, την σημασία του γεγονότος πως η μεγάλη πολιτική οικογένεια των προοδευτικών
και σοσιαλδημοκρατικών και κεντρώων κομμάτων των 28 χωρών (όπως αυτές συναντώνται στο
FEPS) να επεξεργάζονται και να δουλεύουν πάνω στο Προσφυγικό Ζήτημα και μάλιστα στην
Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ και καλώ στη βήμα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

