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Χαιρετισµός Υφυπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Μπαλάφα
στην ενηµερωτική εκδήλωση του ∆ιεθνούς Οργανισµού Μετανάστευσης (∆ΟΜ)
στο πλαίσιο του προγράµµατος «Η εφαρµογή των υποβοηθούµενων εθελούσιων
επιστροφών συµπεριλαµβανοµένων µέτρων επανένταξης»
Ο Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Μπαλάφας, απηύθυνε
χαιρετισµό στην ενηµερωτική εκδήλωση του ∆ιεθνούς Οργανισµού Μετανάστευσης
(∆ΟΜ) στο πλαίσιο του προγράµµατος «Η εφαρµογή των υποβοηθούµενων
εθελούσιων επιστροφών συµπεριλαµβανοµένων µέτρων επανένταξης», AVRR, που
πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Νοεµβρίου, στη Θεσσαλονίκη.
Ανάµεσα στους βασικούς οµιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Ειδικός απεσταλµένος του
Γενικού ∆ιευθυντή του ∆ΟΜ στην Ελληνική Κυβέρνηση, κ. ∆. Εσδράς , o Γενικός
Γραµµατέας Συντονισµού του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Τζ. Φιλιππάκος, ο
∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Γ. Μπουτάρης, ο ∆ιευθυντής της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης
Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγραµµάτων του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, κ. Π. Μαρκετάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Χ.
Αηδονόπουλος και ο Αντιστράτηγος, Γενικός Επιθεωρητής Αστυνοµίας Βορείου
Ελλάδας, κος Χρήστος ∆ραγατάκης.
Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται 75% από Ευρωπαϊκούς Πόρους (Ταµείο Ασύλου,
Μετανάστευσης κι Ένταξης) και 25% από Εθνικούς Πόρους.
Ο Υφυπουργός ανέφερε µεταξύ άλλων:
«Βρισκόµαστε σήµερα σ’ αυτήν την ενηµερωτική εκδήλωση του ∆ΟΜ, στο πλαίσιο
του προγράµµατος για την εφαρµογή των «Υποβοηθούµενων Εθελούσιων
Επιστροφών Συµπεριλαµβανοµένων Μέτρων Επανένταξης». Επιτρέψτε µου, µαζί µε
την µεγάλη εκτίµηση για τη συνολική προσφορά του ∆ΟΜ, να εκφράσω την άποψη

ότι πρόκειται για ένα σηµαντικό, ίσως το σηµαντικότερο, πρόγραµµα που
υλοποιεί ο Οργανισµός σε βάθος χρόνου, καθώς µετράει ήδη 4 δεκαετίες, µε
περισσότερους από 400.000 ωφεληθέντες. Ιδιαίτερο βάρος έχει βέβαια το µέρος
που αφορά στην επιτυχή επανένταξη των επιστρεφόντων στις χώρες καταγωγής
τους.
Ειδικότερα στην Ελλάδα, το γραφείο του ∆ΟΜ διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο
στον παγκόσµιο χάρτη των προγραµµάτων Εθελοντικής Επιστροφής κι
Επανένταξης, δεδοµένου ότι από το 2010 έχει βοηθήσει περισσότερους από
35.000 υπηκόους τρίτων χωρών να επιστρέψουν στην πατρίδα τους µε ασφάλεια
και αξιοπρέπεια. Παράλληλα, έχει στηρίξει πάνω από 3.500 από τους
επιστρέφοντες να υλοποιήσουν εξατοµικευµένα σχέδια επανένταξης και να
δηµιουργήσουν συνθήκες βιωσιµότητας για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.
∆εν είναι άνευ σηµασίας να θυµίσουµε ότι η Ευρώπη, ιστορικά, φέρει ένα ιδιαίτερο
βάρος από το µέγεθος που απέκτησε το φαινόµενο της οικονοµικής, και όχι µόνο,
µετανάστευσης στην περίοδο της αποαποικιοποίησης. Η οικονοµική αφαίµαξη του
φυσικού και ορυκτού πλούτου των περισσότερων χωρών της Αφρικής και της Ασίας
στην µακρόχρονη περίοδο της αποικιοκρατίας, ο κατακερµατισµός των τοπικών
οικονοµιών και η συνεπακόλουθη καταστροφή των όποιων κοινωνικών δοµών, αλλά
και η χάραξη εθνικών συνόρων, µε γνώµονα την εξυπηρέτηση των οικονοµικών
συµφερόντων που συνέχισαν να υπάρχουν, δυστυχώς σε πλείστες περιπτώσεις, και
µετά την ανεξαρτησία, δεν µπορούν παρά να βαραίνουν τη συλλογική συνείδηση της
Ευρώπης και γενικότερα της ∆ύσης.
Η µετανάστευση είναι ένα φαινόµενο εν πολλοίς συνυφασµένο µε την οργάνωση
των ανθρώπων σε κοινωνίες. Η ένταση όµως που λαµβάνει το φαινόµενο στην
σύγχρονη ιστορία, δεν είναι παρά η αποτύπωση των κοινωνικών και
οικονοµικών αδικιών που επιβάλλονται από το πλουσιότερο βορειοδυτικό
τεταρτηµόριο του πλανήτη σε βάρος των υπόλοιπων τριών τετάρτων.
Πρόσφατα συµµετείχα στην πολύ ενδιαφέρουσα ηµερίδα του ∆ΟΜ και του
Αυστριακού Υπουργείου Εξωτερικών στην Βιέννη, για την ανάπτυξη ενός
Παγκόσµιου Συµφώνου για την Ασφαλή, Οµαλή και Τακτική Μετανάστευση. Η
δηµιουργία τακτικών και νόµιµων οδών µετανάστευσης συνιστά κατά τη γνώµη µου
µονόδροµο για τα κράτη-µέλη της ΕΕ, έναν µονόδροµο που είχε διαβλέψει το
«Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο» του 2008, ωστόσο
δυστυχώς ποτέ δεν εφαρµόστηκε. Η ύπαρξη νόµιµων οδών και διαδρόµων, η οµαλή
και τακτική µετανάστευση, έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη σηµερινή Ελληνική
Κυβέρνηση. Μια µετανάστευση µε όρους ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και αξιοπρέπειας.
Μια µετανάστευση που δεν θα είναι συνώνυµη µε τον κίνδυνο απώλειας της ζωής,
που δεν θα καθιστά τους µετακινούµενους έρµαια δικτύων διακινητών και
δουλεµπόρων.
Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αποτελεί κεντρικό σηµείο όσον
αφορά στις µεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Από χώρα περάσµατος το
2014 και το 2015, µετατράπηκε σε χώρα εγκλωβισµού, από το κλείσιµο των
συνόρων τον Μάρτη του 2016. Η νέα κατάσταση που διαµορφώνεται, µε τις
αυξηµένες ροές των τελευταίων µηνών, καθιστά την εφαρµογή προγραµµάτων,
όπως αυτό της εθελούσιας επιστροφής και της επανένταξης ζωτικής σηµασίας,

τόσο για τις χώρες, όσο και για όσες και όσους καταφθάνουν στα ελληνικά νησιά
µη έχοντας τις προϋποθέσεις να λάβουν διεθνή ή επικουρική προστασία στην
Ελλάδα.
Σε µια εκδήλωση όπως η σηµερινή, έχει βέβαια σηµασία η ποσοτική διάσταση, όµως
κύρια σηµασία έχει η ποιότητα. Όσοι βρισκόµαστε σε αυτή την αίθουσα, είµαι
βέβαιος, πως θα συµφωνήσουµε πως όταν µιλάµε για µετακινούµενο πληθυσµό τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι εκείνα που προηγούνται των ποσοτικών. Στην
αναγνώριση των ποιοτικών στοιχείων είναι ιδιαίτερα σηµαντική η δύναµη του
παραδείγµατος, οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από τους αριθµούς. Τα
επιτυχηµένα παραδείγµατα επανένταξης είναι η ανεκτίµητη αξία του συγκεκριµένου
προγράµµατος, όπως και κάθε προγράµµατος που απευθύνεται σε ανθρώπους.
Κυρίες και κύριοι, οι άνθρωποι είναι τόσο δυνατοί, όσο δυνατή είναι η ελπίδα
τους και όσο δυνατά είναι τα όνειρά τους. ∆εν υπάρχει πιο αρνητικό συναίσθηµα
από την µαταίωση. Αυτό ακριβώς είναι το συναίσθηµα που έρχεται να ανατρέψει
το πρόγραµµα της εθελούσιας επιστροφής και της επανένταξης. Η επαναφορά
της ελπίδας, η αποκατάσταση του δικαιώµατος στο όνειρο για ένα καλύτερο
αύριο είναι ανεκτίµητη και είµαι σίγουρος πως αυτό θα φανεί περίτρανα και
στην σηµερινή εκδήλωση.
Σας ευχαριστώ».

