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Ποιοι Είμαστε

HumanRights360 - Το όραμα

Η ιδέα της δημιουργίας της HumanRights360 ξεκίνησε από μια ομάδα ανθρώπων, αφοσιωμένων στην
προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Συνδυάζοντας την μακρόχρονη εμπειρία τους, πήραν την
απόφαση να εισάγουν μια διαφορετική οπτική στον ελληνικό χώρο της κοινωνίας των πολιτών και
ειδικότερα στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Η αρχική πρωτοβουλία καθώς και όλες οι μετέπειτα ενέργειες βασίστηκαν στην πεποίθηση ότι ο
ακρογωνιαίος λίθος της κοινωνικής ενσωμάτωσης είναι η πρόσβαση στα βασικά ανθρώπινα
δικαιώματα και ότι μόνο με την προστασία των ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του
συνόλου του πληθυσμού και με τη διασφάλιση της πρόσβασης στα δικαιώματα και τη δικαιοσύνη,
μπορούμε να επιτύχουμε την κοινωνική συνοχή.

Ξεκινώντας από το σημείο μηδέν για να οικοδομήσουμε μια νέα «οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών»
πήραμε ένα ρίσκο για το οποίο άξιζε να προσπαθήσουμε. Βάζοντας το όραμα σε λέξεις, η αποστολή
μας είναι να προστατεύσουμε και να ενδυναμώσουμε τα δικαιώματα, χωρίς διακρίσεις, αλλά με
ιδιαίτερη έμφαση στους πιο αποκλεισμένους και ευάλωτους πληθυσμούς.

Η πρόκληση ήταν να δεσμευτούν δωρητές που θα πίστευαν στο όραμά μας, έτσι ώστε να καταφέρουμε
να καταστήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα ένα ορατό πεδίο της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα.
Δεδομένων των υφιστάμενων προκαταλήψεων για νεοεμφανιζόμενες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, στην
Ελλάδα και αλλού, καταφέραμε να αποδείξουμε τις προθέσεις μας και να εμπνεύσουμε τους δωρητές
μας, καθορίζοντας παράλληλα τις δραστηριότητές που θα έκαναν το όραμά μας αληθινό.
Μέσα από την επικεντρωμένη συνηγορία και τις δημόσιες παρεμβάσεις μας, στοχεύσαμε στο να
γίνουμε ένα ισχυρό κομμάτι του παγκόσμιου κινήματος που μάχεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και
οραματίζεται παράλληλα έναν κόσμο όπου τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα απολαμβάνουν όλοι
ανεξαιρέτως οι άνθρωποι.

Ο σταθερός μας στόχος είναι να συγκεντρωθούν μεγαλύτερες συμμαχίες στην Ελλάδα και διεθνώς ώστε
να συνεργαστούμε στην οικοδόμηση ζωντανές και ανεκτικές κοινωνίες των οποίων οι κυβερνήσεις και οι
απλοί άνθρωποι απορρίπτουν την ακροδεξιά ρητορική, τον εξτρεμισμό, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία
ενώ είναι υπόλογοι και ενθαρρύνουν την κοινωνική συμμετοχή.

Ιδρυτής
Επαμεινώνδας Φαρμάκης

Συν-ιδρύτρια 
Ράνια Παπαδοπούλου 

Αναπληρώτρια Διευθύντρια
και Υπεύθυνη Συνηγορίας 

Ελένη Τάκου

Κατά τη διάρκεια του 2018 προσλήφθηκαν
συνολικά 5 άτομα, εκτός της ιδρυτικής ομάδας.
Μια μικρή ομάδα εξαιρετικά καταρτισμένων
ανθρώπων αποτελούμενη από νομικούς,
κοινωνικούς λειτουργούς και ειδικούς στην
ένταξη, με σημαντική εμπειρία στη διαχείριση
τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο στο
χώρο της κοινωνίας των πολιτών έθεσε να
θεμέλια για μια πολλά υποσχόμενη δουλειά στο
μέλλον.

Η Ομάδα 2018
Η HumanRights360 βασίζεται στην πνευματική
κατεύθυνση ορισμένων ηγετικών μορφών από
διάφορους τομείς, οι οποίοι σκέφτονται και
διαμορφώνουν τη μακροπρόθεσμη στρατηγική
μας και την κατεύθυνση πορεία μας.  Στο
γνωμοδοτικό συμβούλιο της HumanRights360
συμμετέχουν οι: Νίκος Χαραλαμπίδης, Kirpatrick
Day και Joanna Perry. Τους ευχαριστούμε για τις
πολύτιμες συμβουλές τους.

Το γνωμοδοτικό συμβούλιο
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Distribution of funding by intervention area
Οι τομείς δράσης μας κατά το 2018, την εναρκτήρια χρονιά της λειτουργίας μας, αποτέλεσαν μια σύνθεση
των κατηγοριών που αποτυπώνονται παρακάτω. Η κατανομή των προσπαθειών υποδηλώνει ότι οι βασικές
μας δραστηριότητες επικεντρώθηκαν στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στην
αντιμετώπιση της ρητορικής και εγκλημάτων μίσους και στη στήριξη του δικαιώματος στην αίτηση
ασύλου και στην ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι
μόνο το 4,2% της χρηματοδότησής μας χρησιμοποιήθηκε για διοικητικές δαπάνες. Αυτό αποτελεί
μακροπρόθεσμο στόχο για τη HumanRights360, για μια αποτελεσματική λειτουργία, μεγιστοποιώντας τους
πόρους που διατίθενται στο πεδίο.

Δωρητές 2018
Χάρη στους φορείς που εμπιστεύτηκαν τις χρηματοδοτήσεις τους στο όραμά μας, η ετήσια χρηματοδότησή
μας για το 2018 έφθασε το ποσό των 430.700,68 ευρώ, χρήματα που προήλθαν από από 7 διαφορετικές πηγές.

Ο βασικός κορμός της χρηματοδότησής μας προήλθε από 6 διαφορετικά ιδρύματα και φορείς (σε ποσοστό
88,2%), ενώ οι μικρότερες δωρεές που προήλθαν από ιδιώτες, μας επέτρεψαν να έχουμε σημαντική ευελιξία
κατά την έναρξη των δράσεών  μας, σημειώνοντας  σημαντικό αντίκτυπο από το πρώτο κιόλας έτος
λειτουργίας μας.

28.2 %
Καταπολέμηση

εγκλημάτων μίσους &
Ισλαμοφοβίας

11.6%
Παρεμβάσεις

Συνηγορίας (ένταξη,
πρόσβαση στο άσυλο,

ισλαμοφοβία)

Νομική Βοήθεια σε
ασυνόδευτα ανήλικα και

χωρισμένα από την
οικογένειά τους παιδιά

στον Έβρο

19.9 %
Ένταξη αναγνωρισμένων

προσφύγων

11.6 %
Παρακολούθηση των

Ευρωπαϊκών Χερσαίων
Συνόρων & Νομική

Βοήθεια

8,1 %

Παρεμβάσεις κατά του Ρατσισμού
2.6 %

Παρεμβάσεις με
ποσοστό

λιγότερο από
2.5% του ετήσιου
προϋπολογισμού
κατά το 2018

 Σχεδιασμός της καμπάνιας ενημέρωσης για τη δράση της Χρυσής Αυγής
Υποστηρικτικές πληροφορίες και πρόσβαση σε συστήματα κοινωνικής
πρόνοιας και κοινωνικά οφέλη
Έρευνα σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων για την Ψυχική Υγεία στην Ελλάδα

Φωτογραφικό Λεύκωμα: Call it Home

Συμμετοχή στην περιφερειακή αναφορά για την παράνομη μετανάστευση

Κατανομή χρημάτων ανά πεδίο δράσης

Γράφημα 2 : Κατανομη συνολικής χρηματοδότησης ανά περιοχή παρέμβασης 

Θεσμοί και Ιδρύματα (88.2%) Ιδιώτες (11.8%)

Γράφημα 1: Κατανομή χρηματοδότησης ανα πηγή Δωρητές 2018
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https://www.opensocietyfoundations.org/
http://myla.org.mk/en/
https://www.kahanefoundation.org/
https://epha.org/
https://www.thesocialchangeinitiative.org/


Νομική Στήριξη Ασυνόδευτων Ανήλικων και Ευάλωτων Ατόμων
στην περιοχή του Έβρου
Τα τελευταία δύο (2) χρόνια και σε συνέχεια του κλεισίματος της Δυτικής Βαλκανικής οδού και της
εφαρμογής της κοινής Δήλωσης Ευρώπης -Τουρκίας στα νησιά (στην οποία δεν συμπεριλαμβάνονται τα
χερσαία σύνορα του Έβρου), οι νέες αφίξεις παρουσίασαν αύξηση στην περιοχή του Έβρου.

Ειδικότερα, τον Απρίλιο 2018 οι χερσαίες αυξήσεις ξεπεράσαν τις αφίξεις απο τη θάλασσα, με 3.600 άτομα
να φτάνουν από τα σύνορα του Έβρου, σε σύγκριση με τα 3.000 άτομα που εισήλθαν από τη θάλασσα. Ώς
τα τέλη Δεκεμβρίου 2018, 18.014 άτομα εισήλθαν στην Ελλάδα από τα χερσαία σύνορα του Έβρου, ενώ 231
άτομα, εκ των οποίων 125 ασυνόδευτοι και χωρισμένοι από τις οικογένειές τους ανήλικοι φιλοξενούνται
σήμερα στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) του Φυλακίου, από διάφορες εθνικότητες (κυρίως
Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ιράν, Ιράκ, Συρία και Τουρκία), επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο τισ συνθήκες στο
ήδη υπέρπληρες κλειστό ΚΥΤ στον Έβρο (Φυλάκιο Ορεστιάδας).

Οι ασυνόδευτοι και χωρισμένοι από την οικογένεια τους ανήλικοι και τα ευάλωτα άτομα,
συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών με παιδιά, εγκύων, ηλικιωμένων, μονογονεϊκών οικογενειών με
ανηλίκους, ατόμων με αναπηρίες και άλλων ευάλωτων ατόμων, χρίζουν  προστασίας και νομικής και
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Την ίδια περίοδο, παρατηρήσαμε αύξηση των ισχυρισμών γιαπαράνομες
αναγκαστικές επιστροφές («pushbacks») από τον νεοεισερχόμενο πληθυσμό.

Η κράτηση σε ασυνόδευτους και χωρισμένους από την οικογένεια τους ανήλικους επιβλήθηκε συστηματικά
και παρατείνεται  για μεγάλες  χρονικές περιόδους οι οποίες  κυμαίνονται από λίγες ημέρες έως και
περισσότερο από δύο μήνες, εν αναμονή της μεταφοράς τους σε ξενώνες υποδοχής.

Οι ασυνόδευτοι και χωρισμένοι από την οικογένεια τους ανήλικοι και τα ευάλωτα άτομα κρατούνται σε
αστυνομικά τμήματα και στο ΚΥΤ Φυλάκιο («προστατευτική κράτηση») σε απαράδεκτες συνθήκες κράτησης.

Η HumanRights360αφού αξιολόγησε αυτή την ιδιόμορφη κατάσταση στην περιοχή του Έβρου και
λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή εξαιρείται από την εφαρμογή της κοινης δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας και τη
μειωμένη παρουσία των ΜΚΟ και άλλων φορέων στο πεδίο, αποφάσισε να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα με
στόχο να υπερασπιστείτην πρόσβαση σε δικαιώματα για όλους τους νεοεισερχόμενους στην περιοχή του
Έβρου. 
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(α) Υποστήριξη των ασυνόδευτων και χωρισμένων από την
οικογένειά τους ανήλικων και ευάλωτων ομάδων. Στο ΚΥΤ και
στο προαναχωρησιακό κέντρο Φυλάκιο Ορεστιάδας και στην
περιοχή του Έβρου γενικότερα, να εξασκήσουν τα νομικά και
κοινωνικά τους δικαιώματα και να εξασφαλίσει την
πρόσβαση στις υφιστάμενες υπηρεσίες προστασίας. Η
υποστήριξη αυτή περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των
αναγκών αυτών των εξαιρετικά ευάλωτων ομάδων που δεν
διαθέτουν επαρκή νομική υποστήριξη και εναλλακτική
προστασία.

(β) Παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών χερσαίων συνόρων
στην περιοχή του Έβρου με την Τουρκία προκειμένου να
τεκμηριωθεί, αναδειχθεί και να καταγραφεί σε αναφορά η
κατάσταση, οι ροές, τα μοτίβα και οι πρακτικές που
εφαρμόζονται με έμφαση στις παράνομες αναγκαστικές
επαναπροωθήσεις. Η δράση αυτή αποσκοπεί στην
προώθηση συστηματικής και επαρκούς παρακολούθησης
των χερσαίων συνόρων του Έβρου και στην υπεράσπιση του
πληθυσμού ενδιαφέροντος, μεταξύ άλλων, από την
παρατεταμένη κράτηση, την ανεπαρκή πρόσβαση σε
υπηρεσίες προστασίας, από εγκληματικές ενέργειες που
προκαλούνται από προκατάληψη έναντι των νέο-αφιχθέντων
και από την πρακτική των παράνομων επαναπροωθήσεων.

Το Έργο
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Το πρόγραμμα ξεκίνησε  το Σεπτέμβριο 2018 και αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση των νομικών και
ψυχοκοινωνικών αναγκών των ασυνόδευτων και χωρισμένων από την οικογένεια τους ανηλίκων και
ευάλωτων ατόμων, και είναι επικεντρωμένο σε θέματα που αφορούν το νομικό τους καθεστώς, τη νομική
εκπροσώπηση, την παρατεταμένη κράτηση, τις διαδικασίες αξιολόγησης ηλικίας των ανηλίκων, τη
διαδικασία της επιτροπείας, την παραπομπή σε δομές φιλοξενίας και σε αρμόδια όργανα (π.χ κοινωνικές
υπηρεσίες/άλλους οργανισμούς) και τη διευκόλυνση  της πρόσβασης σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές
δραστηριότητες μέσω παραπομπών σε αρμόδιους φορείς (π.χ κοινωνικές υπηρεσίες/άλλες οργανώσεις).
Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο βασικές δραστηριότητες που συχνά λειτουργούν συμπληρωματικά:



Υποστήριξη Ασυνόδευτων Ανήλικων

Η ομάδα μας υπέβαλα αναφορά στο Βοηθό Συνήγορο του Παιδιού κατά των διαφοροποιημένων
πρακτικών που έχουν παρατηρηθεί στις διαδικασίες πρώτης υποδοχής και οι οποίες επηρεάζουν
την κατάσταση των ατόμων των οποίων η ηλικία αμφισβητείται. Ειδικότερα, περιπτώσεις για τις
οποίες η ηλικία τροποποιείται υπέρ των ανηλίκων, με απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου μετά την
προσκόμιση πρωτοτύπου πιστοποιητικού γέννησης δεν έγιναν δεκτές από το ΚΥΤ. Μια προσφυγή
κατά της απόφασης αξιολόγησης της ηλικίας από το ΚΥΤ κατέληξε επιτυχώς. Έτσι, μετά την
καταγραφή του ατόμου και αφού παρουσίασε το πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης του,
επιτεύχθηκε η έκδοση εντολής από τον Εισαγγελέα, ο οποίος αποφάσισε να μεταφέρει τον
ανήλικο πίσω στο ΚΥΤ υπό προστατευτική κράτηση, εμποδίζοντας την περαιτέρω μεταφορά του σε
οποιοδήποτε άλλο προ-αναχωρησιακό κέντρο ενηλίκων.

Πέρα από την πρόκληση της εργασίας με έναν πληθυσμό με έντονη πολιτισμική
διαφοροποίηση (περισσότερες από 10 γλώσσες και διάλεκτοι χρησιμοποιούνται στον Εβρο-ΚΥΤ Φυλάκιο),
πολυάριθμες προκλήσεις προκύπτουν επίσης  από το θεσμικό πλαίσιο και τις δυσλειτουργίες του
πεδίου. Οι προκλήσεις αυτές συνοψίζονται παρακάτω:

Η αξιολόγηση της ηλικίας:  Η διαδικασία αξιολόγησης της ηλικίας παραμένει προβληματική κατά το
2018 καθώς η πρωτογενής διαδικασία εφαρμόζεται κυρίως μέσω ακτίνων Χ, πρακτική η οποία πρέπει
να χρησιμοποιείται ως έσχατη λύση μόνο. Συχνά, τα κριτήρια που χρησιμοποιεί το ΚΥΤ για την
παραπομπή ενός ανηλίκου σε διαδικασία αξιολόγησης ηλικίας είναι η προσωπική και εντελώς
αυθαίρετη απόφαση των υπαλλήλων του οι οποίοι εκτιμούν την ηλικία ενός ατόμου είτε με την οπτική
επαφή είτε κοιτώντας την φωτογραφία του ατόμου κατά την καταγραφή. Επιπλέον, οι καθυστερήσεις
στη διαδικασία έχουν συχνά δυσμενείς συνέπειες για την ανήλικο (δλδ παραπομπή στο προ-
αναχωρησιακό κέντρο όσων θεωρούνται ενήλικες δυνάμει της πρώτης απόφασης, κράτηση με
ενήλικες, απώλεια προθεσμιών- πχ για διαδικασίες Δουβλίνου ΙΙΙ), για να μην αναφέρουμε ότι οι
σοβαρές επιπλοκές προκύπτουν ιδιαίτερα όταν διαφοροποιούνται οι αποφάσεις σχετικά με την
αξιολόγηση της ηλικίας μεταξύ δύο διαφορετικών αρχών (ΚΥΤ και ΠΓΑ).

Οικογενειακή επανένωση και χωρισμένες οικογένειες. Πρόκληση αποτελεί η τεκμηρίωση σχετικά με
τη σχέση μεταξύ ανηλίκου και μέλους της οικογένειας-εκτός του γονέα- π.χ αίτηση του παππού ή
θείου για την επιμέλεια. Η παρέμβασή μας στον Εισαγγελέα Ανηλίκων σε αντίστοιχες περιπτώσεις
κατέληξε υπέρ του ανηλίκου. Ειδικότερα, σε δύο περιπτώσεις καταφέραμε, μετά από συνεχείς
παρεμβάσεις την να σταματήσουμε τη μεταφορά ασυνόδευτου ανηλίκου στο προ-αναχωρησιακού
κέντρου Ξάνθης για περαιτέρω κράτηση ενώ καταφέραμε να διασφαλίσουμε ότι ο Εισαγγελέας
Ανηλίκων θα τους θέσει υπό προστασία.

Προκλήσεις 

Βέλτιστο συμφέρον του παιδιού: Η κράτηση των ασυνόδευτων και χωρισμένων από την οικογένειά
τους ανηλίκων έχει επιβληθεί συστηματικά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα που κυμαίνεται
από λίγες ημέρες έως περισσότερο από δύο μήνες εν αναμονή της μεταφοράς τους σε δομή
φιλοξενίας. Το τελευταίο, σε συνδυασμό με την ιδιαιτερότητα ότι α) οι ανήλικοι παραμένουν υπό
κράτηση "προστατευτική φύλαξη" για παρατεταμένο χρονικό διάστημα στο "κλειστό" ΚΥΤ, οι
β) παραπομπές σε δομές φιλοξενίας καθυστερούν πάρα πολύ και γ) οι διαδικασίες που αφορούν
την επιτροπεία είναι ανεπαρκείς, έχει δημιουργήσει μια αφόρητη κατάσταση προκαλώντας
αμφιβολίες για το κατά πόσο εξετάζεται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Επιπλέον, η "τάση" να
ελευθερώνουν κάποια από τα ασυνόδευτα και χωρισμένα από την οικογένεια τους ανήλικα χωρίς
οποιαδήποτε βοήθεια δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στην παροχή νομικών υπηρεσιών και
υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Ακόμη, σε ορισμένες περιπτώσεις όταν το αίτημα ενός
ανηλίκου γίνει αποδεκτός από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) για στέγαση, το ΚΥΤ
παραβλέπει το νομικό καθεστώς του, δηλαδή το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη καταγραφεί στο
άσυλο  και προχωράει τη μεταφορά του σε δομή φιλοξενίας. Το γεγονός αυτό ματαιώνει την
πιθανότητα εγγραφής του ως ανηλίκου στο πλησιέστερο Περιφεριακό Γραφείο Ασύλου (ΠΓΑ), πριν
μετακινηθεί στη δομή φιλοξενίας (η καταχώριση στο ΠΓΑ στην ηπειρωτική χώρα συνήθως απαιτεί
περισσότερο χρόνο λόγω του φόρτου εργασίας). Κατά συνέπεια, οι ανήλικοι κινδυνεύουν να φθάσουν
στην ενηλικίωση χωρίς να έχουν εγγραφεί σε ΠΓΑ.

Από τον Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο 2018, η ομάδα του Έβρου υποστήριξε 35 υποθέσεις ασυνόδευτων
και χωρισμένων από την οικογένειά τους ανηλίκων και ευάλωτων ατόμων. Συνολικά, ο κοινωνικός
λειτουργός κατέγραψε 24 κοινωνικά ιστορικά για να διευκολύνει την πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες;
Παρασχέθηκαν 22 υπηρεσίες νομικές συμβουλευτικής, μεταξύ των οποίων 11 συνεδρίες για προετοιμασία
και νομική  εκπροσώπιση  κατά την εγγραφή  και την συνέντευξη αίτησης  διεθνούς προστασία. Σε 3
περιπτώσεις έγινε ψυχοκοινωνική εκτίμηση και 4 περιπτώσεις παραπέμφθηκαν σε κέντρα φιλοξενίας .
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Πρόσβαση στη διεθνή προστασία. Οι
Υπήκοοι από χώρες με «χαμηλά ποσοστά
αναγνώρισης» (π.χ Πακιστάν)
συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών και
των ασυνόδευτων ανηλίκων δεν
καταγράφονται ως αιτούντες διεθνούς
προστασία, όταν εκφράζουν τη βούληση τους
για αίτημα διεθνούς προστασίας ενόσω
βρίσκονται στο ΚΥΤ αλλά μόνο αφού
μεταφερθούν στο προ-αναχωρησιακό κέντρο.
Από νομική άποψη βρίσκονται ακόμα σε
καθεστώς απομάκρυνσης συνεπώς υπάρχει
κίνδυνος άμεσης ή έμμεσης
επαναπροώθησης (δεν υπάρχει εγγύηση
κατά της εκτέλεσης της απομάκρυνσης).
Ακόμη, αυτά τα άτομα δεν έχουν καμία
απόδειξη της εκφρασμένης βούλησής του να
υποβάλλουν αίτηση διεθνούς προστασίας
ενώ τα χρονικά όρια της κράτησης των
αιτούντων διεθνούς προστασίας δεν
αρχίζουν να υπολογίζονται παρά μόνο μετά
την πλήρη καταχώρηση της αίτησής
τους. Χωρίς επαρκή παρακολούθηση αυτά τα
περιστατικά δεν αναδεικνύονται και δεν
αντιμετωπίζονται; Επιπλέον, άτομα ακόμα
ελευθερώνονται κατευθείαν από τα
αστυνομικά τμήματα όπου κρατούνται μετά
την αρχική τους καταγραφή ή από το ΚΥΤ
αφού ολοκληρώσουν τις διαδικασίες
καταγραφής στο ΚΥΤ, (αυτή η πρακτική είχε
αρχικά παρατηρηθεί τον Απρίλιο του 2018.

H HumanRights360 είναι μέχρι σήμερα, μεταξύ των πολύ λίγων ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή του Έβρου με σκοπό να προστατεύσει τα δικαιώματα των ανηλίκων και των ευάλωτων
ατόμων. Κατά συνέπεια χαιρόμαστε που η χρηματοδότηση γι’ αυτό το πρόγραμμα επεκτάθηκε μέχρι
τον Δεκέμβριο του 2019. Το 2018 το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την The Ascend Collaborative
Initiative.

Φωτογραφία : Ορέστης Σεφέρογλου , 2018
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Έλλειψη πόρων στο ΚΥT. Ο αριθμός του
προσωπικού του ΚΥΤ και η παρουσία
περιορισμένων οργανώσεων και
ενδιαφερομένων μερών στο πεδίο δεν
επαρκούν για την παροχή επαρκών
υπηρεσιών, οι οποίες να επικεντρώνονται
στο καθήκον της φροντίδας κάθε ανηλίκου
στο ΚΥΤ, παρέχοντας εξατομικευμένες
μορφές υποστήριξης, δηλαδή νομικές,
κοινωνικές, ψυχολογικές κ.λπ. ( δηλαδή τον
Δεκέμβριο του 2018 τοποθετήθηκαν 3 φύλακες
για 120 ανηλίκους).

Έμφυλη Βία: Θύματα ενδοοικογενειακής βίας,
εμπορίας έχουν ανεπαρκή προστασία.
Πολλές από τις παρεμβάσεις μας κατέληξαν
σε παραπομπές γυναικών σε δομές και/ή
διαμερίσματα για κακοποιημένες γυναίκες.

Παράνομες Επαναπροωθήσεις : Μαρτυρίες που τεκμηριώνουν τη συνεχή και αδιάκοπη χρήση της
παράνομης πρακτικής των push-backs..  Αυτές οι μαρτυρίες όπως καταγράφηκαν στην έκθεση,
επικοινωνήθηκαν επίσης στο Δίκτυο για τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνηση, κάτω από την
αρμοδιότητα του Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη για το παιδί, καθώς πολλές από τις μαρτυρίες
αφορούσαν ανηλίκους. Αυτές οι μαρτυρίες αποκαλύπτουν επίσης μια ακόμη πιο ανησυχητική σειρά
πρακτικών και προτύπων που απαιτούν περαιτέρω έρευνα. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός
ότι τα άτομα που εμπλέκονται στην εφαρμογή της πρακτικής των push-backs μιλούν ελληνικά, καθώς
και άλλες γλώσσες, ενώ φέρεται να φορούν αστυνομικά ή στρατιωτικά ρούχα. Εν ολίγοις,
παρατηρούμε ότι η πρακτική των push-backs αποτελεί μια ιδιαίτερα ευρεία πρακτική, που συχνά
χρησιμοποιεί βία στη διαδικασία, αφήνοντας το κράτος εκτεθειμένο και δημιουργώντας απειλή για το
κράτος δικαίου στη χώρα. Επιπλέον, υπάρχει αύξηση των ανηλίκων-θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων
λόγω της «νέας τάσης» των διακινητών να αναγκάζουν τους ανηλίκους να οδηγούν τα φορτηγά των
διακινητών



Εποπτεία Συνόρων στην Περιοχή του Έβρου  
Το έτος 2018 στιγματίστηκε από τις συνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα χερσαία
σύνορα του Έβρου με αποτέλεσμα την έκθεση αυτών των πληθυσμών σε ενδεχόμενη κακομεταχείριση ή/
και κατάχρηση. Σε αρκετές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ατόμων, υπάρχουν
ισχυρισμοί για ανεπίσημες βίαιες επαναπροωθήσεις (push-backs) ξένων υπηκόων από την Ελλάδα στην
Τουρκία στα σύνορα του Έβρου. Τα άτομα που ισχυρίζονται ότι είχαν επαναπροωθηθεί παράνομα από
την Ελλάδα στην Τουρκία εισήλθαν και πάλι στην επικράτεια και στη συνέχεια συνελήφθησαν από την
Ελληνική αστυνομία δημιουργώντας μια νέα κανονικότητα στην περιοχή του Έβρου. Αυτά τα ευρήματα
έχουν αποτυπωθεί στην αναφορά «Η νέα κανονικότητα: Αμείωτες συνεχίζονται οι παράνομες
επαναπροωθήσεις πολιτών τρίτων χωρών στον ποταμό Έβρο η οποία δημοσιεύτηκε από την
HumanRights360 σε συνεργασία με τ οΕλληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες και την ARSIS-Association
for the Social Support of Youth (βλ. ενότητα Συνηγορία & Παρεμβάσεις).. 

Η συχνότητα και ο επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας των μαρτυριών των ανθρώπων που βρίσκονται σε
κέντρα κράτησης, κάτω από προστατευτική φύλαξη και στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης
συνιστούν απόδειξη της ευρείας χρήσης της πρακτικής των pushbacks, τα οποία δεν μειώνονται, παρά
την σιωπή και άρνηση από τα αρμόδια δημόσια όργανα και αρχές και παρά τις αναφορές και
καταγγελίες που έρχονται στο φως το πρόσφατο παρελθόν. Η πρακτική των pushbacks απαγορεύεται
τόσο από το Ελληνικό όσο και από το Ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και από τις διεθνείς συνθήκες και
συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και επικυρωθεί από την Ελλάδα.

Επιπλέον, στο πεδίο της παρακολούθησης των συνόρων έχουν εντοπισθεί αυξημένες προσφυγικές-
μεταναστευτικές ροές μέσω Βουλγαρίας οι οποίες συνοδεύονται από ισχυρισμούς για βίαιες
επαναπροωθήσεις στα σύνορα της Βουλγαρίας. Μια νέα διαδρομή στη Βαλκανική οδό έχει παρατηρηθεί.
Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που κινούνται στη Βαλκανική οδό, συνήθως από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία,
προσπαθούν να περάσουν μέσω Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. Σε αυτά τα γκρουπ
περιλαμβάνονται άτομα τα οποία έχουν ταξιδέψει βόρεια από την Ελλάδα μέσω Αλβανίας και
Μαυροβουνίου, καθώς και εκείνα που μετακινούνται από τη Σερβία καθώς εισέρχονται από τη Σερβία
στην Ουγγαρία μέσω των δύο «ζωνών διέλευσης» προκειμένου να αιτηθούν διεθνή προστασία. Έχουν
καταγραφεί και ισχυρισμοί για επαναπροωθησεις  σε αυτές τις χώρες. Μια στενή συνεργασία έχει
αναπτυχθεί με τις χώρες κατά μήκος της Βαλκανικής οδού για την παρακολούθηση των συνόρων στην
περιοχή με κύρια δραστηριότητα τη συμβολή στην αναφορά για την παράτυπη μετανάστευση προς την
Νοτιοανατολική Ευρώπη (β. ενότητα Συνηγορία και Παρεμβάσεις).

Η HumanRights360 συνέβαλε με την εμπειρία της σε αυτές τις παρατηρήσεις στο πεδίο στο 2018 CSO’s
Report on Irregular Migration for South-Eastern Europe prepared by MYLA-Macedonian Young Lawyers
Association for USAID-US Agency for International Development.

Ακόμη, το 2018 παρατηρούμε μια ανησυχητική αύξηση των περιστατικών εγκλημάτων μίσους στην Ελλάδα
και μια μαζική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Ευρωπαϊκά χερσαία σύνορα του Έβρου τα
οποία, μεταξύ άλλων, δεν υπάγονται στο πλαίσιο της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας.

Η HumanRights360 όντας ενεργό μέλος του Δικτύου Καταγραφής Ρατσιστικής Βίας, καταγραφεί
περιστατικά εγκλημάτων μίσους. Στο πλαίσιο αυτό, τα ασυνόδευτα και χωρισμένα από την οικογένεια
τους ανήλικα και ευάλωτα άτομα στον Έβρο πρέπει να παρακινηθούν να εξασκήσουν τα νομικά και
κοινωνικά δικαιώματά τους και να διασφαλιστεί η πρόσβαση τους στις προστατευτικές υπηρεσίες. .
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Το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά τον Αύγουστο 2018 και με συνολική διάρκεια του 8 μήνες με την υποστήριξη
του Karl Kahane Foundation. Οι υπηρεσίες του προγράμματος υλοποιούνται εντός της Ανοιχτής Δομής
Φιλοξενίας Προσφύγων Ελαιώνα, μια δομή που εποπτεύεται από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Στόχος του προγράμματος είναι να διασφαλίσει την υποστήριξη των αναγνωρισμένων προσφύγων προς μια
αυτόνομη και με επάρκεια ζωή μέσα από την παροχή ενός ολιστικού συστήματος υπηρεσιών και
συμβουλευτικής για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την ένταξη.

Οι δράσεις συνηγορίας που στοχεύουν στη βελτίωση των πολιτικών και των πρακτικών, οι οποίες
διατρέχουν όλα τα προγράμματα της οργάνωσης, συμπεριλαμβάνονταν καθόλη της διάρκεια του
προγράμματος, ώστε να αντιμετωπιστούν θεσμικά κενά, ανεπάρκειες και κακές πρακτικές. Ως επικεφαλίδα
των παραπάνω, δράσεις κατάρτισης και ενημέρωσης των δημοσίων λειτουργών εφαρμόστηκαν για τον
επιπολασμό των επιπτώσεων του προγράμματος. Ένας επιπλέον στόχος του προγράμματος είναι η
δημιουργία ενός online εγχειριδίου που να απευθύνεται στους ωφελούμενους του προγράμματος και θα
τους διευκολύνει στην πρόσβαση στο ελληνικό προνοιακό και διοικητικό σύστημα.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια του 2018 (Αύγουστος – Δεκέμβριος 2018), υποστηρίχθηκαν  47 νοικοκυριά με 90
άμεσους και έμμεσους ωφελούμενους, μέσα από τη δημιουργία ατομικών πλάνων ένταξης και τη συνεχή
υποστήριξη και καθοδήγηση για πρόσβαση στο σύστημα, στις πληροφορίες και στις θεσμικές διαδικασίες.

Διασφάλιση της Ένταξης Προσφύγων

Προφιλ Ωφελούμενων 

Η πλειονότητα των άμεσων ωφελούμενων του προγράμματος ήταν αναγνωρισμένοι πρόσφυγες (64% ή 30
ωφελούμενοι), ενώ 16 αιτούντες άσυλο που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της ολοκλήρωσης του
προσφυγικού καθεστώτος, επίσης υποστηρίχθηκαν από το πρόγραμμα. Σχετικά με τις εθνικότητες, το ένα
τρίτο του πληθυσμού είναι αφγανικής καταγωγής (34%), και ακολουθούν οι υπήκοοι υπο-Σαχάριων χωρών με
27% (Μαλί, Σουδάν, Υεμένη, ΛΔΚονγκό, Σομαλία, Καμερούν). Οι Σύριοι υπήκοοι αποτελούν το 15% των
ωφελουμένων και ένα 10% κατάγεται από το Ιράν. Μόνο το 4.5% κατάγεται από το Πακιστάν ή άλλη χώρα.
Αξιοσημείωτη είναι η παροχή υπηρεσιών σε ένα άτομο  με αναπηρία και ενός ηλικιωμένου ατόμου, οι
οποίοι ζήτησαν υποστήριξη για την αναζήτηση και τη διατήρηση εργασίας.

Χρήσιμη πληροφορία: το πρόγραμμα
χρηματοδοτείται μέχρι το Μάιο 2020.

Επαγγελματική συμβουλευτική (40%)

Ατομικά πλάνα ένταξης (18.8%)

Πλάνο εκπαίδευσης ενηλίκων (16.8%)

Παραπομπές σε μαθήματα ελληνικών (14%)

Εγγραφή σε επαγγελματικά προγράμματα κατάρτισης (8%)

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Ενηλίκων (2.4%)

Γράφημα 2: Βασικοί Άξονες Δράσεων 2018

Δράσεις και Αποτελέσματα

Οι δραστηριότητες περιλάμβαναν αρχικά την ενημέρωση του πληθυσμού που διαμένει στη Δομή με σκοπό
τη προσέγγιση πιθανών ωφελουμένων. 293 νοικοκυριά προσεγγίστηκαν με την ομάδα να επισκέπτεται
πόρτα-πόρτα τον κάθε υποψήφιο, μέχρι το τέλος του 2018.

Η προσέγγιση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την
υλοποίηση 100 επαγγελματικών
συμβουλευτικών (συνεδριών), την ανάπτυξη
42 εξατομικευμένων πλάνων και την ατομική
εκπαίδευση στη δημιουργία βιογραφικών
για 35 ωφελούμενους.

Η υποστήριξη που προσφέρθηκε για την
πρόσβαση σε προγράμματα ανάπτυξης
επαγγελματικών δεξιοτήτων, μεταφράζονται
σε 35 παραπομπές σε μαθήματα Ελληνικής
γλώσσας, 20 εγγραφές σε προγράμματα
επαγγελματικής ανάπτυξης και 6 εγγραφές
σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ένας από τους ωφελούμενούς μας
κατάφερε να λάβει το Ευρωπαϊκό
Διαβατήριο Προσόντων για τους
Πρόσφυγες, ενώ 2 αναγνωρισμένοι
πρόσφυγες, τους πρώτους πέντε μήνες του
προγράμματός, κατάφεραν να βρουν
εργασία.
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“Η ελπίδα μου αποκαταστάθηκε, συνειδητοποίησα ότι μπορώ να δουλέψω
ξανά. H HumanRights360 με βοήθησε να γράψω το βιογραφικό μου, να
μάθω βασικές δεξιότητες υπολογιστών και να αποκτήσω το Ευρωπαϊκό
Διαβατήριο Προσόντων. Σήμερα, εργάζομαι για μια εταιρεία
τηλεπικοινωνιών στο τμήμα Facebook, μια δουλειά που είναι κατάλληλη
για μένα. Το γεγονός ότι εργάζομαι ξανά με κάνει να νιώθω αισιόδοξα και
νιώθω κανονικός άνθρωπος ξανά. Έχω τη δουλειά μου και το εισόδημά
μου. Κάνω καινούριες γνωριμίες και έχω πολλούς Έλληνες φίλους που μου
συμπεριφέρονται ως ίσο, επειδή όλοι είμαστε ίδιοι: εργαζόμενοι και φίλοι
που παλεύουν για ένα καλύτερο αύριο ” – Mohamed, 39 ετών.

Λογοδοσία προς στους ωφελούμενους

Μόνο 6 από τους ωφελούμενούς μας είναι
γυναίκες, κάτι που μας αναδεικνυει  ότι ο
σχεδιασμός των προγραμμάτων με βάση το φύλο
είναι καίριος για τη διασφάλιση της ισότιμης
πρόσβασης στις υπηρεσίες ένταξης.

Η νομική συμβουλευτική για διάφορα νομικά
ζητήματα, όπως οικογενειακή επανένωση,
πρόσβαση στην αγορά εργασίας με την άδεια
διαμονής κ.α., αποτέλεσε μια κύρια υπηρεσία για
τους ωφελούμενούς μας. Η νομική
εμπειρογνώμονας της  HumanRights360
πραγματοποίησε συνεδρίες νομικής
συμβουλευτικής σε 26 ωφελούμενους μέχρι το
τέλος 2018, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες τους. Η
εμπειρία αυτή επηρέασε και  το σχεδιασμό των
μελλοντικών προγραμμάτων.

Οι διοικητικές προκλήσεις που σχετίζονται με την έκδοση εγγράφων (όπως είναι ο ΑΦΜ) ή η
δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού, έχουν γίνει τροχοπέδη στην ενταξιακή διαδικασία, καθώς οι
ωφελούμενοί μας δε μπορούν να προχωρήσουν και να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Για αυτό το
λόγο, δημιουργήθηκαν στρατηγικές συνηγορίας και επικοινωνίας από τους συνεργάτες του
προγράμματος, συμπληρωματικά με την επιτόπια υποστήριξη των ωφελουμένων μας κατά τη
πρόσβασή τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες.

Τι αποκομίσαμε 

Σε συνέχεια της καταγγελίας στο Συνήγορο του Πολίτη ενάντια στις δοθείσες οδηγίες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες αποτελούν διάκριση ενάντια στους αλλοδαπούς
φορολογούμενους, δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των HumanRights360,
το Συνήγορο του Πολίτη και την Υπηρεσία Ασύλου, ώστε συλλογικά να απαντηθούν τα ζητήματα που
υπήρχαν μέχρι τον Ιούλιο 2019.

Επιτυχίες

Η έλλειψη πόρων εκμάθησης της ελληνικής
γλώσσας επηρεάζουν σημαντικά τη πρόσβαση
στην αγορά εργασίας. Για αυτό το λόγο,
εξερευνούμε και διευρύνουμε το δίκτυό μας για
την παραπομπή σε  μαθήματα γλώσσας μαζί με
τον προγραμματισμό των εγγραφών σύμφωνα με
το πρόγραμμα των φορέων.
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Καταπολέμηση εγκλημάτων μίσου & Ισλαμοφοβίας 
Η καταγραφή και η καταπολέμηση εγκλημάτων μίσους είναι πρωταρχικός στόχος της HumanRights360

Για το σκοπό αυτό, τον Οκτώβριο του 2018, με ιδιαίτερη χαρά λάβαμε χορηγία για την υλοποίηση του
προγράμματος «Διαφορετικοί άνθρωποι, ίδια χώρα: «Καταπολέμηση του εγκλήματος μίσους και
αντιμετώπιση της ισλαμοφοβίας», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Social Change Initiative.

Κατά τη διάρκεια του 2018, γίναμε μάρτυρες μιας
ανησυχητικής αύξησης των περιστατικών εγκλημάτων
μίσους στην Ελλάδα. Αυτό συνδέεται τόσο με την
αναστροφή του γενικευμένου αισθήματος
αλληλεγύης και φιλοξενίας προς τους πρόσφυγες και
τους μετανάστες που επικρατούσε στην Ελλάδα κατά
τη διάρκεια του 2015-2016, όσο και με το γεγονός ότι η
δίκη του ελληνικού νεοναζιστικού κόμματος βρίσκεται
σε καθοριστικό σημείο, πυροδοτώντας νέες εξελίξεις.

Η Ισλαμοφοβία ολοένα και αυξάνεται, οι επιθέσεις εναντίον ΛΟΑΤΚΙ κοινοτήτων πολλαπλασιάζονται, ενώ η
στοχοποίηση υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων φαίνεται να εξελίσσεται σε μία ανησυχητική
πρακτική. Στο πλαίσιο αυτό, οργανωμένες ρατσιστικές ομάδες εμφανίζονται να δρουν υπό νέους
σχηματισμούς και με συγκεκριμένο τρόπο δράσης, όπως μέσω της στοχοποίησης δομών φιλοξενίας ή
σπιτιών όπου διαμένουν πρόσφυγες ή δικηγόρων και υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που
συνδέονται άμεσα με τη δίκη της Χρυσής Αυγής, καθώς επίσης και της εμφάνισης νέων οργανωμένων
ρατσιστών ομάδων, οι οποίες αντικατέστησαν εκείνες που είχαμε δει στο παρελθόν και που διαλύθηκαν
εξαιτίας της δίκης της Χρυσής Αυγής.

Την ίδια στιγμή, οι «παραδοσιακές» μορφές εγκλημάτων μίσους που θέτουν στο στόχαστρο συγκεκριμένες
κοινότητες αυξάνονται, γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό, για το οποίο τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών
-συμπεριλαμβανομένης και της HumanRights360- έχουν ήδη καταθέσει σχετική αναφορά ενώπιον του
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Περαιτέρω, ανησυχητική αύξηση των περιστατικών ρατσιστικής βίας εμφανίστηκε όχι μόνο στην
ηπειρωτική χώρα αλλά και στα χερσαία σύνορα της περιοχής του Έβρου, στοχοποιώντας υπηκόους
τρίτων χωρών, περιλαμβανομένων ασυνόδευτων και χωρισμένων από την οικογένειά τους ανηλίκων. Αυτά
τα περιστατικά, τα οποία επιδεινώνουν την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση στην περιοχή, έχουν
καταγραφεί στο Δίκτυο Ρατσιστικής Βίας, μέλος του οποίου είναι η HumanRights360.

Κατά τη διάρκεια του 2018, μάλιστα, εργαστήκαμε για την επίσημη καταγραφή των εγκλημάτων μίσους στο
Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, του οποίου είμαστε ενεργά μέλη από την έναρξη
λειτουργίας του, ενεργώντας με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα ενάντια στην παρατηρούμενη
ανησυχητική αύξηση των εγκλημάτων μίσους στην Ελλάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ομάδα της HumanRights360 κατέγραψε και υποστήριξε 5 ανθρώπους, θύματα
ρατσιστικής βίας. Σε μια περίπτωση, μάλιστα, το θύμα αποφάσισε να προχωρήσει και σε μηνυτήρια
αναφορά. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα ανωτέρω στοιχεία και λαμβάνοντας υπόψη τα αυξημένα περιστατικά
εγκλημάτων μίσους στα χερσαία σύνορα του Έβρου και στην ηπειρωτική χώρα, η HumanRights360
αναγνώρισε την ανάγκη για παροχή υποστήριξης και νομικών υπηρεσιών στα θύματα εγκλημάτων μίσους,
μέσω της συνέχισης και της περαιτέρω ανάπτυξης του προγράμματος και είναι έτοιμη να παράσχει μια
συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη πρόταση για την πρόληψη και αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους στην
Ελλάδα.

Ενόσω, λοιπόν, οι βασικές ενέργειες του
προγράμματος τέθηκαν σε εφαρμογή κατά την
πάροδο του 2019, ως βασικός στόχος τέθηκε το να
αποτελέσει μια σημαντική προσπάθεια στο να
υπάρξει διαφοροποίηση από την υπάρχουσα
κυρίαρχη αφήγηση/εντύπωση που επικρατεί για τους
μετανάστες και τους πρόσφυγες, προσδίδοντας της
έναν πιο θετικό τόνο.
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Συνηγορία και Παρεμβάσεις

Στις αρχές του 2018, 14 αιτούντες άσυλο ξεκίνησαν απεργία πείνας με αίτημα να μεταφερθούν στη
Γερμανία. Το αίτημά τους βασίστηκε στο γεγονός ότι το αίτημα για οικογενειακή επανένωση είχε
ήδη γίνει αποδεκτό, αλλά υπήρχε καθυστέρηση στη συνέχισή του λόγω διπλωματικών συμφωνιών
μεταξύ της ελληνικής και της γερμανικής κυβέρνησης. Η HumanRights360 προχώρησε σε παρέμβαση
σχετικά με το ζήτημα αυτό, επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων και
νομοθεσίας δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο.

Η συνηγορία αποτελεί τον πυρήνα της στρατηγικής μας
Κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της λειτουργίας μας, κατορθώσαμε να θέσουμε στο δημόσιο
διάλογο μηνύματα και επιχειρήματα στο πλαίσιο συνηγορίας που αφορούν τρεις κύριους τομείς: την
ενσωμάτωση, το λόγο και τα εγκλήματα μίσους και την πρόσβαση στο άσυλο. Ενδεικτικά:

Μέσω του προγράμματος «Εξασφαλίζοντας την ένταξη των αναγνωρισμένων προσφύγων» η ομάδα
μας κατέθεσε αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη κατά των οδηγιών που δόθηκαν από την
Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων. Μάλιστα, δημιουργήθηκε ομάδα εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της HumanRights360, του Συνηγόρου του Πολίτη & της Υπηρεσίας Ασύλου,
προκειμένου να αντιμετωπιστεί συλλογικά το ζήτημα αυτό, το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει έως
και σήμερα.
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Επιπλέον, η  HumanRights360 κάνει στρατηγικές συνεργασίες με άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών με στόχο την αποτελεσματικότητα στις δράσεις συνηγορίας σε ότι αφορά θέματα προστασίας
μεταναστών και προσφύγων. Ενδικτικά, το  2018, HumanRights360 συμμετείχε στις παρακάτω κοινές
δράσεις συνηγορίας : 

Δεδομένων τόσο των συνεχιζόμενων μεταρρυθμίσεων του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου
(Common European Asylum System - CEAS), όσο και των σχετικών εθνικών εξελίξεων, η
HumanRights360, μαζί με 18 ακόμη οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών συσπειρώθηκαν, με
στόχο να «καλέσουν» την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκμεταλλευτεί αυτή την ιστορική ευκαιρία
προκειμένου να προωθήσει ένα ομοιόμορφο και αποτελεσματικό σύστημα, το οποίο να ενισχύει
την ικανότητα της ΕΕ και των κρατών μελών να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που απορρέουν
από το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η HumanRights360 μαζί με άλλες 12 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις συνέταξαν μια ανοικτή επιστολή
προς τον αρμόδιο Επίτροπο της ΕΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια και τη διαχείριση κρίσεων,
ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τα περισσότερα δυνατά μέτρα, προκειμένου να
σταματήσουν να χάνονται άλλες ζωές στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Τον Απρίλιο του 2018, η κίνηση της ελληνικής κυβέρνησης να ανατρέψει μια δεσμευτική απόφαση
του δικαστηρίου, η οποία την διέτασσε να τερματίσει την καταχρηστική πολιτική «παγίδευσης»
των αιτούντων άσυλο στα ελληνικά νησιά, προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με το κράτος δικαίου,
δήλωσαν σήμερα 21 ανθρωπιστικές οργανώσεις. Τα μέλη του Κοινοβουλίου πρέπει να αντιταχθούν
στις εν λόγω αλλαγές και να πιέσουν την κυβέρνηση να σεβαστεί τη δικαστική απόφαση.

Λόγω της καθημερινής παρουσίας της στην περιοχή του Έβρου, η HumanRights360 συμμετείχε στην
έκθεση «Η νέα κανονικότητα: συνεχείς επαναπροωθήσεις υπηκόων τρίτων χωρών στον ποταμό
Έβρο», η οποία συντάχθηκε σε συνεργασία με το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και την
AΡΣΙΣ - Ένωση για την Κοινωνική Υποστήριξη της Νεολαίας. Η έκθεση περιείχε 39 μαρτυρίες
ανθρώπων που προσπάθησαν να εισέλθουν στην Ελλάδα από το ποτάμι του Έβρου -το οποίο
αποτελεί το φυσικό σύνορο με την Τουρκία- και επαναπροωθήθηκαν παράνομα στην Τουρκία,
προκειμένου να προσελκύσουν την προσοχή των αρμόδιων αρχών και των δημόσιων φορέων
σχετικά με τη συχνή πρακτική των επαναπροωθήσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται κατά
παράβαση του εθνικού δικαίου της ΕΕ και του διεθνούς δικαίου. Όλες οι μαρτυρίες υπογράμμισαν
τη συνεχή και αδιάλειπτη χρήση της παράνομης πρακτικής των επαναπροωθήσεων. Επίσης,
αποκάλυψαν μια ακόμη πιο ανησυχητική σειρά από πρακτικές οι οποίες απαιτούν περαιτέρω
διερεύνηση. Μάλιστα, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι τα άτομα που εμπλέκονται στις
επαναπροωθήσεις μιλούν ελληνικά, καθώς και άλλες γλώσσες, ενώ φέρεται να φορούν αστυνομικές
ή στρατιωτικές στολές.

Έκθεση των Οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την Παράτυπη Μετανάστευση στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη για το 2018 (2018 CSO’s Report) : Στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του 2018, οι
αφίξεις από τα χερσαία σύνορα του Έβρου αυξήθηκαν σημαντικά (κατά 63%) σε σύγκριση με το 2017,
αναδεικνύοντας έτσι τα χερσαία σύνορα του Έβρου σε ένα σημαντικό σημείο εισόδου για μικτές
μεταναστευτικές ροές. Παρά τη χαμηλή δημοσιότητα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα
χερσαία σύνορα του Έβρου έγιναν σταδιακά το κύριο σημείο εισόδου για τους παράνομους
μετανάστες, δημιουργώντας μεγαλύτερη πίεση ως προς το ζήτημα των ανεπαρκών συνθηκών
υποδοχής στο κλειστό Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) του Φυλακίου στην Ορεστιάδα /
Έβρος. Οι αυξημένες αφίξεις στα χερσαία σύνορα του Έβρου, οι οποίες δεν υπάγονται στην
εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, ήρθαν να ενισχύσουν τις αυθαίρετες και ανησυχητικές
πρακτικές ανεπίσημων βίαιων μετακινήσεων (επαναπροωθήσεων) ξένων υπηκόων από την Ελλάδα
στην Τουρκία στην περιοχή των συνόρων του ποταμού Έβρου. Η HumanRights360 συνέβαλε -στο
κομμάτι που αφορά την Ελλάδα- στην έκθεση του 2018 που συνέταξε η Ένωση Νέων Δικηγόρων
Μακεδονίας (MYLA) για την Αμερικανική Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID-US Agency for
International Development).



Έρευνα

Έρευνα και παραγωγή του φωτογραφικού λευκώματος «Call it Home».

Στη HumanRights360, πιστεύουμε ότι το επίπεδο προστασίας των παιδιών σε
μια κοινωνία αποτελεί δείκτη δημοκρατίας αλλά και του πολιτισμού της. Γι αυτό
το λόγο συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε και να αγωνιζόμαστε για την
ενδυνάμωσή και να επέκταση των μηχανισμών για την προώθηση και
προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων.

Μαζί με τον φωτορεπόρτερ Ορέστη Σεφέρογλου στοχεύσαμε, μέσω της
συγκεκριμένης δημοσίευσης να παρουσιάσουμε την κατάσταση στα κεντρικά
νησιά υποδοχής, τονίζοντας την άδικη και αδικαιολόγητη έλλειψη πολιτικών
ένταξης και την απουσία οποιασδήποτε επαφής μεταξύ των ντόπιων και των
παιδιών προσφύγων. Πιστεύουμε βαθύτατα ότι η κυκλοφορία του λευκώματος
«Call it Home» απεικονίζει αυτούς τους δύο παράλληλους κόσμους και
ελπίζουμε να συναντηθούν και να ενωθούν σε έναν.

Ευρωπαϊκά Κονδύλια για την Ψυχική Υγεία των Μεταναστών

Στις αρχές του 2018, η HumanRights360 συμμετείχε στην έκθεση "Κονδύλια της ΕΕ για την ψυχική υγεία των
μεταναστών: Φτάνουν στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη όταν το χρειάζονται;". Ήταν μια προσπάθεια
να δημιουργηθεί μία αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τις χρήσεις της ευρωπαϊκής
χρηματοδότησης στον τομέα της ψυχικής υγείας των μεταναστών. Ο κύριος στόχος της μελέτης ήταν να
παράσχει μια επισκόπηση του τρόπου οργάνωσης και διοίκησης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης
και Ένταξης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την παρακολούθηση
του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν οι διαθέσιμες πιστώσεις σε συγκεκριμένες δράσεις,
συγκεκριμένα εξετάζοντας έργα που χρηματοδοτούνται για τη στήριξη των δραστηριοτήτων ψυχικής
υγείας των μεταναστών. Η έκθεση επικεντρώθηκε στην Ελλάδα και την Ιταλία και διεξήχθη από την
Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Δημόσια Υγεία - EPHA. Η HumanRights360 ανέλαβε το ελληνικό σκέλος.

Δικτύωση
Η HumanRights360 εστιάζει στις συμμαχίες και στη δικτύωση με άλλους οργανισμούς, ΜΚΟ, καθώς και
τοπικούς και περιφερειακούς φορείς. Στην προσπάθεια να καταστήσουμε τα δικαιώματα προσβάσιμα
σε όλους τους ανθρώπους, πιστεύουμε ότι πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο
δικτυωμένοι. Για τους παραπάνω λόγους είμαστε μέλη σε πολλά δίκτυα, όπως το Δίκτυο Καταγραφής
Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, κάτι που μας επιτρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με άλλους
φορείς και να δράσουμε με τρόπο κατάλληλο ώστε να υλοποιήσουμε το όραμά μας, την οικοδόμηση
ζωντανών και ανεκτικών κοινωνιών. Τέλος, η HumanRights360 είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο ΜΚΟ, το
Μητρώο Πολιτισμού και το Μητρώο Διαφάνειας.

Δίκτυα στα οποία συμμετέχουμε:

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας
Forced Migration Unit - Πανεπιστήμιο του Nottingham
ACCMR
International Detention Coalition
Representative Council for Research and Documentation ASET) of Generation 2.0 for Rights, Equality &
Diversity
Network for the Rights of Children on the Move of Greek Ombudsman
Golden Dawn Watch
European Public Health Alliance (EPHA)

Αφηγήσεις για την Ισλαμοφοβία – Ελλάδα

Η HumanRights360 συμμετείχε στην έρευνα "DoMinant Counter-Narratives to IslaMophobia - Greece" που
διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του Leeds στο πλαίσιο του Counter-IslaMophobia Kit. Ήταν το πρώτο βήμα
σε ένα πολύ ενδιαφέρον και αντικρουόμενο πεδίο.
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«Αλληλεγγύη και Ελληνική Κρίση» που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Έργο SOLIDUS, στο Τμήμα
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η ομάδα
«Διπλασιασμός των κρίσεων - αλληλεγγύη και πολιτικές απαντήσεις στην προσφυγική κρίση». Η
παρέμβασή μας επικεντρώθηκε στην συμπληρωματικότητα τωβ ρόλων μεταξύ κυβερνητικών και
μη κυβερνητικών φορέων και στην κρίση των πολιτικών αλληλεγγύης της ΕΕ. "Δεν υπάρχει δίλημμα
μεταξύ ανοιχτών και κλειστών συνόρων. Αυτή η ερώτηση χρησιμοποιείται μόνο ως πρόσχημα.
Υπάρχει δίλημμα για το αν θα συνεχίσουμε να αναθέτουμε τη διαχείριση της μετανάστευσης
εξωτερικά ή εάν θα υποστηρίξουμε το κράτος δικαίου και το κοινοτικό κεκτημένο».

Περιφερειακή διάσκεψη με τίτλο «Ορθές πρακτικές στον τομέα της προστασίας των προσφύγων
και διαχείριση των μικτών μεταναστευτικών ροών» που συνδιοργανώθηκε από την Ύπατη
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην Τύνιδα και το Αραβικό Ινστιτούτο για
τα δικαιώματα του ανθρώπου. Η HumanRights360 συνέβαλε στην συζήτηση
"συμπληρωματικότητα των ρόλων μεταξύ κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων".

Παρουσίαση του φωτογραφικού λευκώματος "No Direction HoMe" στο Βερολίνο, από το Ίδρυμα
Ρόζα Λούξεμπουργκ, όπου επισημάνθηκαν οι καταστάσεις που υποχρεώνονται να ζουν οι
πρόσφυγες.

Τον Μάρτιο του 2018, ο Διευθυντής της HumanRights360, συμμετείχε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα
συζήτηση υπό την αιγίδα της Εβραϊκής Κοινότητας της Αθήνας για την εξέλιξη της
μετανάστευσης και της προστασίας των προσφύγων.

Σεμινάριο για νέους διπλωμάτες για τα κράτη μέλη της «Οικονομικής Συνεργασίας της Μαύρης
Θάλασσας» που διοργάνωσε στην Κωνσταντινούπολη τηςΤουρκίας, το Konrad-Adenauer-Stiftung
(KAS), υπογραμμίζοντας τα αίτια της Μετανάστευσης από την Μαύρη Θάλασσα προς την Ελλάδα
και την ΕΕ και τις αποτυχημένες πολιτικές εξωτερικής ανάθεσης των συνόρων, τις φρικτές
συνθήκες υποδοχής, τους αυστηρούς συνοριακούς ελέγχους, τις παράνομες προσπάθειες και
την κράτηση μεταναστών και το θάνατο μεγάλου αριθμού προσφύγων, συμπεριλαμβανομένων
των παιδιών που ασκούν το δικαίωμά τους στο αίτημα ασύλου.

Συμμετοχή σε Συνέδρια και Εκδηλώσεις

Ο δρόμος προς το μέλλον

Το 2019 βρήκε τη HumanRights360 στην προσπάθεια επέκτασης της στρατηγικής της
δημιουργώντας στοχευμένες παρεμβάσεις και δραστηριότητες με ευρύ αντίκτυπο. Ορόσημα
της λειτουργίας μας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 ήταν η συνέχιση και προσαρμογή των
υφιστάμενων έργων στον Έβρο και στην Αθήνα καθώς και ο κεντρικός σχεδιασμός των
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του έργου "Διαφορετικοί άνθρωποι, ίδια χώρα: Καταπολέμηση των
εγκλημάτων μίσους και αντιμετώπιση της ισλαμοφοβίας " με τη χρηματοδότηση του Social
Change Initiative.

Συγκεκριμένα, η καμπάνια «Βάλ’τους Χ – Ο Μαύρος Χάρτης της Αθήνας» (https: / valtousx.gr/en/)
σχεδιάστηκε για να εντοπίζει και να αναδεικνύει την αόρατη εγκληματικότητα που σχετίζεται με
τις ρατσιστικές επιθέσεις στο δημόσιο χώρο και η καμπάνια #ordinaryworkingpeople εστίασε σε
στοιχεία που μας ενώνουν και όχι σε αυτά που μας χωρίζουν.

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, οι άνθρωποι της
HumanRights360 συγκέντρωσαν την εμπειρία τους και συνεργάστηκαν σε αυτό που ονομάζεται
«re-granting». Βασιζόμενοι στη μοναδική εμπειρία των ιδρυτικών μελών της οργάνωσης και τη
γνώση τους γύρω από την αποτελεσματική διαχείριση ανοικτών προκηρύξεων, συμβάσεων
έργων και τη διαχείριση και την επιχειρησιακή σύσταση κεφαλαίων και ειδικότερα το σχεδιασμό
του προγράμματος για τις επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σε συνεργασία
με τη ΣΟΛ Crowe, επιλεχθήκαμε ως Διαχειριστής Επιχορήγησης για τα προγράμματα "Τοπική
Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας" και "Ασύλου και μετανάστευση" (συνολική επιχορήγηση 23
εκατ. Ευρώ) υπό τη χρηματοδότηση των EEA Grants (2019 – 2024).
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