
 

Καταργήστε τον Frontex, βάλτε τέλος στο συνοριακό καθεστώς της Ευρωπαϊκής 

Προς : τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
( Frontex )


Περισσότεροι από 740 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους από τις αρχές του έτους μέχρι 
στιγμής προσπαθώντας να διασχίσουν τη Μεσόγειο, αναζητώντας ένα ασφαλές μέρος. Το 
συνοριακό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους ανάγκασε να ακολουθήσουν 
επικίνδυνες μεταναστευτικές οδούς, συχνά με μη αξιόπλοα σκάφη, στρατολόγησε 
γειτονικές χώρες να τους σταματήσουν στο δρόμο τους, τους υποδέχτηκε με βία και 
επαναπροωθήσεις ή αρνήθηκε ακόμα και να τους διασώσει εγκαταλείποντάς τους να 
πνιγνούν στη θάλασσα.


Πρόκειται για ζωές που χάθηκαν εξαιτίας της εμμονής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
ενισχύει τα σύνορα αντί να προστατεύει τους ανθρώπους. Με τι κόστος, όμως; Οι 
πολιτικές της << Ευρώπης- Φρούριο>> έχουν σκοτώσει από το 1993 πάνω από 40.555 
ανθρώπους. Τους έχει αφήσει να πεθάνουν στη Μεσόγειο, στον Ατλαντικό Ωκεανό και 
στην έρημο, τους έχει πυροβολήσει στα σύνορα, τους έχει ωθήσει στην αυτοκτονία στα 
κέντρα κράτησης, τους έχει εκθέσει σε βασανιστήρια και εκτελέσεις μετά την απέλασή 
τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάψει τα χέρια της με αίμα. 


Στο επίκεντρο όλης αυτής της βίας βρίσκεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής ( Frontex ), η αστυνομική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα σύνορα. 
Στα 15 χρόνια ύπαρξής του ο Frontex έχει λειτουργήσει τόσο ως ένθερμος υποστηρικτής 
όσο και ως φορέας-κλειδί επιβολής των βίαιων πολιτικών της Ευρώπης εναντίον των 
ανθρώπων που βρίσκονται εν κινήσει. Συχνά μακριά από το δημόσιο έλεγχο, τους 
τελευταίους μήνες μία σειρά ερευνών από δημοσιογράφους και ομάδες ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων έχει φέρει τον Frontex στο προσκήνιο. Εκτενή στοιχεία έχουν αποκαλύψει 
πως η συνοριακή δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εμπλακεί επανειλημμένα σε 
παράνομες επαναπροωθήσεις και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.




Αυτές οι αποκαλύψεις δεν αποτελούν ατυχείς συμπτώσεις, παρεξηγήσεις ή μεμονωμένα 
περιστατικά. Είναι η κορυφή του παγόβουνου, και το εγγενές αποτέλεσμα του 
στρατικοποιημένου συνοριακού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε θάνατος στα 
σύνορα και κάθε περιστατικό βίας είναι και μία πολιτική που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση 
έχει αποφασίσει, από δική της επιλογή και με δικό της σχεδιασμό.


Ο Frontex τώρα έχει εξασφαλίσει έναν προϋπολογισμό ύψους 5,6 δισ. ευρώ έως το 2027, 
και μέχρι τότε θα διαθέτει τον δικό του στρατό που θα αριθμεί 10.000 ένοπλους 
συνοριακούς φρουρούς. Θα έχει, επίσης, περισσότερες εξουσίες από ποτέ στο να 
συντονίζει απελάσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα η Ευρώπη τώρα έχει 
υψώσει μεθοριακά τείχη και φράχτες, το συνολικό μήκος των οποίων υπερβαίνει τα 1.000 
χλμ. Τα στρατικοποιημένα  αυτά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συντηρούνται με 
έντονη και παρεμβατική παρακολούθηση και είναι συνδεδεμένα με βάσεις δεδομένων 
γεμάτες με προσωπικά και βιομετρικά στοιχεία. Προκειμένου οι άνθρωποι να μην 
καταφέρνουν καν να φτάνουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, τρίτες χώρες δέχονται έντονες 
πιέσεις να λειτουργούν ως συνοριακές βάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Αυτές οι πολιτικές βασίζονται σε μία ρητορική, η οποία με το να απεικονίζει 
απελπισμένους ανθρώπους που βρίσκονται εν κινήσει σαν μία απειλή εκφράζει τη 
μετανάστευση σαν ένα πρόβλημα ασφάλειας. Έχουν σχεδιαστεί σε στενή συνεργασία με 
τη βιομηχανία στρατού και ασφάλειας, η οποία ως αποτέλεσμα αποκομίζει κέρδη 
δισεκατομμυρίων ευρώ.


Αυτές οι πολιτικές δεν προστατεύουν ζωές. Τις εκθέτουν σε κίνδυνο. Τροφοδοτούν την 
άνοδο της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Ενισχύουν τον ρατσισμό και βασίζονται σε 
αιώνες αποικιοκρατίας, καταπίεσης και εκμετάλλευσης.


Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να συντελεί στις βασικές αιτίες της 
μετανάστευσης. Από την εξαγωγή όπλων μέχρι την εξόρυξη πόρων και την ευθύνη της για 
την κλιματική κρίση.


Η <<Ευρώπη-Φρούριο>> μας γεμίζει με ντροπή, καταστέλλει δικαιώματα και αποτρέπει 
την απόδοση δικαιοσύνης. Αλλά δεν χρειάζεται να είναι έτσι.


Σήμερα, ακτιβιστές-ακτιβίστριες και οργανώσεις εντός αλλά και εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ενώνουν τις φωνές τους με ένα κοινό αίτημα: Καταργήστε τον Frontex και το 
σύστημα του οποίου είναι επικεφαλής.


https://abolishfrontex.org/
https://abolishfrontex.org/


Δεν θέλουμε να δούμε να χάνονται και άλλες ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα ή στην 
έρημο. Ούτε άλλες χαμένες ζωές και ψυχές σε κέντρα κράτησης ή σε απάνθρωπους 
καταυλισμούς προσφύγων. Αντιστεκόμαστε σε έναν κόσμο ολοένα και πιο διαιρεμένο από 
οχυρωμένα σύνορα, τα οποία έχουν στόχο να προστατεύσουν τον πλούτο των πλουσίων 
από την απόγνωση και την δίκαιη οργή των φτωχών και των καταπιεσμένων.


Πιστεύουμε στην ελευθερία μετακίνησης για όλους, στην παροχή υποστήριξης και 
καταφύγιου για τους ανθρώπους που βρίσκονται εν κινήσει και πιστεύουμε και στο να 
εργαζόμαστε για έναν κόσμο στον οποίο οι άνθρωποι δεν θα είναι πλέον αναγκασμένοι να 
εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και στον οποίο θα μπορούν να ζουν όπου αυτοί επιλέγουν.


Σε αυτό το πλαίσιο ο Frontex δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί. Πρέπει μόνο να καταργηθεί. 
Εμείς, οι υπογράφοντες αυτής της επιστολής, προσφέρουμε τη δέσμευσή μας σε αυτόν 
τον στόχο. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, έρευνες ή απρόθυμες μεταρρυθμιστικές 
διαδικασίες οι οποίες θα μπορούσαν ποτέ να δικαιολογήσουν την ύπαρξη του Frontex.


Απαιτούμε να καταργηθούν οι δομές και πολιτικές οι οποίες προκαλούν βία και θάνατο. 
Αντ΄αυτού πρέπει να οικοδομήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα εξασφαλίζει δικαιοσύνη και 
ασφάλεια για όλους. Απαιτούμε να καταργήσετε τον Frontex και να βάλετε ένα τέλος στο 
συνοριακό καθεστώς της Ευρωπαϊκής ένωσης που αυτός εκπροσωπεί.


