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Πέμπτη, 07/01/2016 | Κόσμος

Στην απροθυμία πολλών ευρωπαϊκών κρατών να αναλάβουν ευθύνες για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης αναφέρεται δημοσίευμα στην
ιστοσελίδα Politico, όπου επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα των ως σήμερα ευρωπαϊκών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κρίσης είναι αμφίβολα.

Αυτό μπορεί να αποδοθεί, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, στην πλήρη απροθυμία εφαρμογής τους από πλευράς κρατών μελών της ΕΕ καθώς και σε
ένα ευρύ φάσμα υλικοτεχνικών και διοικητικών εμποδίων από πλευράς ΕΕ. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται, όπως αναφέρεται, ότι αν το
πρόγραμμα προσωρινής μετεγκατάστασης δεν επιταχυνθεί, θα δώσει πολιτικά επιχειρήματα στους αντιπάλους του σχεδίου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για να δημιουργήσει ένα μόνιμο μηχανισμό. Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η διαδικασία κινείται αργά καθώς πολλές χώρες ήταν
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απροετοίμαστες για ξαφνική και μαζική άφιξη αιτούντων άσυλο, αλλά και απρόθυμες να επενδύσουν
στις απαραίτητες υποδομές υποδοχής.

Επιπλέον, ορισμένα κράτη έχουν σταθερά αρνηθεί να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα,
επικαλούμενα ιστορικούς και πολιτικούς λόγους. Ένας άλλος παράγοντας που, σύμφωνα με το
δημοσίευμα, επιβραδύνει τη διαδικασία μετεγκατάστασης είναι οι ίδιοι οι πρόσφυγες, οι οποίοι
διστάζουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, φοβούμενοι ότι θα μεταφερθούν σε χώρα που δε θα
τους παρέχει δυνατότητες εργασιακής αποκατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό, συχνά αρνούνται τη
δακτυλοσκόπηση στα κέντρα καταγραφής στην Ελλάδα, φοβούμενοι ότι θα υποχρεωθούν να
μείνουν στη χώρα.

Ένα ακόμη πρόβλημα είναι η αργοπορία που δημιουργείται στην έναρξη λειτουργίας όλων των
προβλεπόμενων κέντρων ταυτοποίησης (hotspots), καθώς η διαδικασία καταγραφής είναι
απαραίτητη για την επιτάχυνση των μετεγκαταστάσεων, η έλλειψη επαρκών υποδομών προσωρινής
φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στα ελληνικά νησιά, καθώς και η έλλειψη προσωπικού, λ.χ.
εμπειρογνωμόνων της Frontex, καθώς έχουν ζητηθεί 775 άτομα, με τα κράτη μέλη να έχουν

διαθέσει ως σήμερα 400, όπως αναφέρεται.

Τέλος, πρόβλημα στην επιτάχυνση της εφαρμογής του προγράμματος αποτελεί, όπως αναφέρεται και η στάση των κρατών – μελών της ΕΕ, ορισμένα
εκ των οποίων εμφανίζονται επιλεκτικά ως προς τους αιτούντες άσυλο που είναι πρόθυμα να δεχθούν στο έδαφός τους.
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28/06/17 - 06:48
SZ: Πρόσφυγες κατά διακινητών για ναυάγιο στη Λέσβο (/articles/news-categories/kosmos/sz-prosfyges-kata-

diakiniton-gia-nayagio-sti-lesvo)

Σε μια υπόθεση που έχει φτάσει στη γερμανική δικαιοσύνη και αφορά ένα ναυάγιο με πρόσφυγες έξω από
τη Λέσβο, όταν ακόμη το προσφυγικό βρισκόταν στην «καυτή φάση» του αναφέρεται η Süddeutsche
Zeitung του Μονάχου. 
Το άρθρο έχει τίτλο «Η νύχτα του ναυαγίου» και περιγράφει πώς η ιστορία των...
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18/06/17 - 19:37
Tραγωδία στην Πορτογαλία: Δεκάδες νεκρούς αφήνουν πίσω τους οι πυρκαγιές (/articles/news-

categories/kosmos/tragodia-stin-portogalia-dekades-nekroys-afinoyn-piso-toys-oi)

Tουλάχιστον 62 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πυρκαγιές που έκαψαν δασικές εκτάσεις στην
κεντρική Πορτογαλία. 

 
 
Τα περισσότερα θύματα έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν οδικώς τις περιοχές
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Το "προφητικό" tweet λίγες ώρες πριν τον σεισμό στη Λέσβο! (/articles/news-categories/kosmos/profitiko-

tweet-liges-ores-prin-ton-seismo-sti-lesvo)

Λίγες ώρες πριν από τον σεισμό 6,1 ρίχτερ στη Μυτιλήνη, που έγινε αισθητός και σε πολλές περιοχές της
Τουρκίας, η Melda Onur έκανε ένα tweet που στην πορεία αποδείχθηκε... προφητικό!

Η πρώην βουλευτής του CHP έγραψε χαρακτηριστικά: "Λένε στις ειδήσεις για φίδια στο κέντρο (σ.σ. της...

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

29

 

1

 

1

googleplus

0

 

31

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Clwh_BKtsWZyYM9WjzAaH34KQCPLUgspKlPSEm-QF_7SV5cwIEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAY7Ekp4DyAECqQIhVaLVFjazPqgDAcgDyQSqBP0BT9DPze1hFfnuUnU-YV0zAZ07Je7aHfWDxnt2H8A-kqrJvvcwaHmoAw0rk1pzKM2xtq9B9fE1IJmFvcYwvEVZAQUSRm6Xi6pVE0v_PpuRyhcrGADhnl2gFSoowf4RTB9XP4MQdw84DeuNTUd4BsgOVYoNHBDr7VNMk75aJSrQ9buPYPNPi_D904ZwmAti3Wi5hhbbLVnDgPL1nAH3jTHpAd-TSrqn09mpbamCzBV3I92215axOvLD2CseoO9tpPTh2WxyTJ4kBjhbqXVgT10lt8nJBLI3kEjy2dx7HE6FoTxtTA_9P4Ib-GDouOxccmP5Fvc0VaOmhPixnPzTfZAGAaAGAoAH2rvtYYgHAZAHAqgHpr4b2AcB0ggECAAQArEJf-6q24DYzIfYEww&num=1&cid=CAMSeQClSFh3CKmpb5ciI3XJOQC9qvYcjlqvRydnFYN_QjzHoSuzJp36Z_3FiIMvFNOX0gRLuAi9uRXzLk4E_1mmF-4JbusBAhSY8-VtrmXHd-IIxE1euTWbs3QgO6S-hCXjrTviupRVaqrRQ29i6yvy37a6kIpQ-_dYIVg&sig=AOD64_0dtavPj6CdstG45HRVY9flFDTnlw&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://onlineslimshop.eu/multislim/%3Fcreative%3D200591167834%26device%3Dc%26source%3Dd%26keyword%3D%26placement%3Dwww.lesvosnews.net
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018982389793
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/kosmos/sz-prosfyges-kata-diakiniton-gia-nayagio-sti-lesvo
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/kosmos/sz-prosfyges-kata-diakiniton-gia-nayagio-sti-lesvo
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/kosmos/tragodia-stin-portogalia-dekades-nekroys-afinoyn-piso-toys-oi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/kosmos/tragodia-stin-portogalia-dekades-nekroys-afinoyn-piso-toys-oi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/kosmos/profitiko-tweet-liges-ores-prin-ton-seismo-sti-lesvo
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/kosmos/profitiko-tweet-liges-ores-prin-ton-seismo-sti-lesvo


Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/politiki/dyo-eti-epidotisi-enoikioy-stoys-pligentes-apo-seismo-sti-lesvo)

http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/dyo-eti-epidotisi-enoikioy-stoys-pligentes-apo-seismo-sti-lesvo

