
20

Του ΠαναγιώτηΤσάκωνα*

Η Σύνοδος των

ευρωπαϊκών

κρατών της

Μεσογείου/EUMED

που πραγματοποιήθηκε

πρόσφατα στην Αθήνα (με την προσθήκη

της Κροατίας και της Σλοβενίας που μετέ-

τρεψε την EUMED7 σε EUMED9) και την

συμμετοχή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν πέτυχε

να αναδείξει και να ισχυροποιήσει την με-

σογειακή συνιστώσα της Ε.Ε.. 

Πράγματι η «Διακήρυξη των Αθη-

νών» επιχείρησε μια δυναμική τοποθέτηση

απέναντι στο κρίσιμο ζήτημα τα κλιματικής

κρίσης, τις τραγικές συνέπειες της οποίας

βίωσαν οι κοινωνίες και οι οικονομίες των

περισσοτέρων χωρών του Ευρωπαϊκού Νό-

του το περασμένο καλοκαίρι. Αναλήφθηκαν

έτσι συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τα μέλη

της EUMED9 ενώ συμφώνησαν στην υιο-

θέτηση κοινής θέσης για την αναβάθμιση

του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής

Προστασίας και την  ενίσχυση του RescEU

στη Μεσόγειο μέσω ειδικού ευρωπαϊκού

αποθεματικού. Μάλιστα καθώς η σύνοδος

πραγματοποιήθηκε στη σκιά της συμφωνίας

AUKUS, οι EUMED9 –με προεξάρχουσα

τη Γαλλία—ανέδειξαν και προέβαλαν την

ανάγκη η Ε.Ε. να αναπτύξει «στρατηγική

αυτονομία» για την αντιμετώπιση των σύγ-

χρονων απειλών και προκλήσεων αλλά και

«να χαράξει το δικό της δρόμο», όπως ανέ-

φερε ο έλληνας Πρωθυπουργός, «στους

τομείς της άμυνας, της ασφάλεια, της ενέρ-

γειας, της οικονομίας και της υγείας». Πα-

ράλληλα η σύνοδος EUMED9 επαναβε-

βαίωσε την υποστήριξη της Γαλλίας, Ιταλίας,

Μάλτας, Πορτογαλίας, Ισπανίας, Κροατίας

και Σλοβενίας στην Ελλάδα και την Κύπρο

καταδικάζοντας την παραβατική συμπερι-

φορά της Τουρκίας και αναδεικνύοντας

τον διάλογο, το διεθνές δίκαιο και την Σύμ-

βαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο

της Θάλασσας ως τα κατάλληλα μέσα οριο-

θέτησης των θαλασσίων ζωνών στην περιοχή

της Ανατολικής Μεσογείου. 

Και σε σχέση με την μεταναστευτική

πρόκληση; Ποιες ήταν οι θέσεις και προ-

τάσεις των EUMED9 για την σημαντικό-

τερη πρόκληση που καλείται να διαχειριστεί

η Ε.Ε. και κυρίως τα μεσογειακά κράτη-

μέλη της (ειδικότερα τα «κράτη πρώτης-

γραμμής»); Εδώ ο πήχης των επιδιώξεων

των EUMED9 παρέμεινε εξαιρετικά χαμηλά

προσδιοριζόμενος από την «υπερ-συντη-

ρητική» θέση των κρατών-μελών της «Ευ-

ρώπης Φρούριο» που ειδικά μετά  τις εξε-

λίξεις στο Αφγανιστάν δηλώνουν ότι δεν

πρόκειται να δεχτούν κανέναν πρόσφυγα

ενώ συνεχίζουν να βλέπουν τη «λύση»

στο ζήτημα της μεταναστευτικής πρόκλησης

στη μετατροπή των μεσογειακών χωρών –

ειδικά των «κρατών πρώτης-γραμμής»--

σε «ασπίδα της Ευρώπης». 

Δεν είναι για αυτό τυχαίο που οι φιλο-

δοξίες των EUMED9 --όπως διατυπώθηκαν

στην πολιτική διακήρυξη της συνόδου—πε-

ριορίστηκαν στην αντιμετώπιση των «υβρι-

δικών απειλών» που –όπως συνέβη στα ελ-

ληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο τον Φε-

βρουάριο/Μάρτιο 2020—επιχειρούν την «ερ-

γαλειοποίηση» των προσφύγων και των με-

ταναστών. Οι EUMED9 υιοθέτησαν επίσης

την προσέγγιση της μερικής και επιλεκτικής

αντιμετώπισης της μεταναστευτικής πρόκλη-

σης, η οποία εξαντλείται στα «σκληρά σύνο-

ρα», τα οποία θα πρέπει να γίνουν ακόμα

σκληρότερα και αδιαπέραστα ώστε μαζί με

την ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες

πέριξ του Αφγανιστάν να κρατήσουν τους

πρόσφυγες έξω από το ευρωπαϊκό έδαφος.

Μετά τις τραγικές εξελίξεις στο Αφγανιστάν

και το ενδεχόμενο νέων προσφυγικών ροών

προς την Ευρώπη φαίνεται ότι το «αφήγημα

Ορμπάν» --αντί να αποδυναμώνεται-- κερδίζει

συνεχώς έδαφος σε αρκετά κράτη-μέλη της

Ένωσης –συμπεριλαμβανομένης της προ-

εδρεύουσας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

και νέου μέλους της EUMED Σλοβενίας--

πιέζοντας την Ε.Ε. προς την πλευρά του εκ-

κρεμούς που χαρακτηρίζεται από περισσότερο

ξενοφοβικές, λαϊκιστικές και συντηρητικές

θέσεις και με τελικό αποτέλεσμα η «κρίση

ευθύνης» και «διακυβέρνησης» που βίωσε η

Ε.Ε. το 2015 να βαθαίνει. 

Είναι σε αυτή τη συγκυρία που η ανά-

ληψη πρωτοβουλιών από τα ευρωπαϊκά

κράτη του Νότου ήταν αναγκαία. Το ζητού-

μενο είναι πώς οι ευρωπαϊκές χώρες της

Μεσογείου που ως «κράτη πρώτης-γραμμής»

εξακολουθούν να επωμίζονται το κύριο

βάρος αντιμετώπισης της μεταναστευτικής

πρόκλησης μπορούν μέσα από συλλογικές

πρωτοβουλίες να διαμορφώσουν και τη συ-

νολική «ευρωπαϊκή ατζέντα» διαχείρισης

του μεταναστευτικού. Από αυτή την άποψη

η Σύνοδος των EUMED9 συνιστούσε μια

ευκαιρία συμφωνίας των μεσογειακών κρα-

τών-μελών της Ε.Ε. ότι μια αποτελεσματική

ευρωπαϊκή διαχείριση της μεταναστευτικής

πρόκλησης δεν μπορεί να περιορίζεται στην

υποστήριξη (οικονομική ή σε εξοπλισμό)

των μεσογειακών κρατών-μελών της Ε.Ε.

που πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν

την «ασπίδα» της Ευρώπης (sic) αλλά στην

ανάληψη της ευθύνης και του βάρους που

αναλογεί σε κάθε κράτος-μέλος της προκει-

μένου να συμβάλει στην όσο το δυνατόν

αποτελεσματικότερη διαχείριση μιας παγ-

κόσμιας –και όχι αποκλειστικά ελληνικής,

ιταλικής ή ισπανικής-- πρόκλησης.

Στην κατεύθυνση αυτή η «Διακήρυξη

των Αθηνών» θα μπορούσε να καταστήσει

την «μεσογειακή συνιστώσα» της Ε.Ε. έναν

αυτόνομο και δυναμικό φορέα συγκεκριμένων

προτάσεων όσον αφορά τόσο την διαχείριση

των συνεπειών της αφγανικής κρίσης (συγ-

κεκριμενοποιώντας τον αριθμό προσφύγων

που είναι διατεθειμένη να δεχτεί η Ε.Ε. καθώς

και το είδος της μελλοντικής πολιτικής και

επιχειρησιακής εμπλοκής της στο Αφγανιστάν)

όσο και την πρόοδο που επιβάλλεται να επι-

τευχθεί στο νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση

και το Άσυλο που έχει ήδη συμπληρώσει

έναν χρόνο άγονων συζητήσεων. Θα μπορούσε

ακόμα να συμπεριλάβει συγκεκριμένες προ-

τάσεις όσον αφορά στην εγκατάσταση «ση-

μείων/χώρων» αξιολόγησης των αιτήσεων

ασύλου εκτός της Ε.Ε., τη δημιουργία νόμιμων

και ασφαλών οδών μετακίνησης όσων δι-

καιούνται ασύλου, την προώθηση ενός αξιό-

πιστου και αποτελεσματικού «μηχανισμού

μετεγκατάστασης» εντός της Ε.Ε. καθώς και

το περιεχόμενο μιας νέας λειτουργικότερης

συμφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας για τη διαχείριση

της μεταναστευτικής πρόκλησης. 

* Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Σπουδών

Ασφάλειας στο Εθνικό και Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών και επικεφαλής του

Προγράμματος Ασφάλειας στο ΕΛΙΑΜΕΠ.
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