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Το Περιφερειακό Συµβούλιο Θεσσαλίας, αφού συνεδρίασε την 29η
Φεβρουαρίου 2016 και συζήτησε το θέµα της προσφυγικής κρίσης , όπου
µεταξύ άλλων επεσήµανε τα εξής :
Τις τελευταίες µέρες παρακολουθούµε το δράµα των προσφύγων, που κατά
χιλιάδες, σε καραβάνια απελπισίας προσπαθούν να διέλθουν από τη χώρα και
µέσα και από την περιφέρειά µας, µε σκοπό να µεταβούν στα σύνορα και να
κατευθυνθούν στους προορισµούς επιλογής τους, µετά και το κλείσιµο των
συνόρων από τις γείτονες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι προφανές ότι το
προσφυγικό είναι ένα ιδιαίτερα κρίσιµο ζήτηµα που αντιµετωπίζει αυτή τη
στιγµή η χώρα µας, για το οποίο η προσέγγισή της κυβέρνησης ήταν εξαρχής
αποσπασµατική, µε ερασιτεχνισµούς, αµηχανία και σηµαντικές αρρυθµίες,
παρά το γεγονός ότι το θέµα είναι εξαιρετικά σοβαρό και διαρκώς
διογκούµενο, όσο ο πόλεµος συνεχίζεται και όσο η Ε.Ε και οι ακραίες
αντιδραστικές φωνές που επικρατούν, δεν αποφασίζουν να εξασφαλίσουν
ασφαλείς διόδους για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη.
Ένα πρωτόγνωρο κύµα αλληλεγγύης από απλούς πολίτες, από πρωτοβουλίες
αλληλεγγύης και από οργανώσεις εθελοντών απλώθηκε σ’ όλη τη χώρα.
Υπήρξαν επίσης υποδειγµατικές κινήσεις από φορείς της αυτοδιοίκησης Α’ και
Β’ βαθµού που κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσουν τα
στοιχειώδη (τροφή, είδη πρώτης ανάγκης, περίθαλψη) στους εγκλωβισµένους
πρόσφυγες και συνεχίζουν µέχρι σήµερα να προσφέρουν ακούραστα .
Κατόπιν αυτών το Περιφερειακό Συµβούλιο Θεσσαλίας
αποφάσισε κατά πλειοψηφία
1. Καλεί την κυβέρνηση να αντιληφθεί την άµεση ανάγκη εκπόνησης
ολοκληρωµένου εθνικού σχεδιασµού µε διαβούλευση και συµµετοχή όλων
των βαθµίδων διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, για τη διαχείριση του

προσφυγικού ζητήµατος, µε προώθηση νοµοθετικών ρυθµίσεων όπου αυτό
απαιτείται
2. Καλεί τις αρχές σε όλα τα επίπεδα διοίκησης του κράτους να
συνεργασθούν µε την αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς φορείς , για την
εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης υποδεικνύοντας κατάλληλους χώρους
φιλοξενίας για τους πρόσφυγες, διαθέτοντας υλικοτεχνική υποδοµή και
πόρους για την κάλυψη των αναγκών τους και συµβάλλοντας στο συντονισµό
της εθελοντικής προσπάθειας οργανώσεων και πολιτών, αίροντας ταυτόχρονα
τα όποια γραφειοκρατικά εµπόδια προκύπτουν.
3. Καλεί τους πολίτες και τους συλλογικούς φορείς της Θεσσαλίας να
διαφυλάξουν τις αξίες του πολιτισµού µας, να αποµονώσουν τις υστερικές και
βίαιες αντιδράσεις και µε ψυχραιµία να εκφράσουν την αλληλεγγύη του λαού
µας στις κρίσιµες για τον τόπο στιγµές.
4. Καταδικάζει απερίφραστα, όλες τις ρατσιστικές και αντιδραστικές ενέργειες
και κάθε φωνή µισαλλοδοξίας σε βάρος των προσφύγων και των µεταναστών
5. ∆ιατυπώνει την εκτίµηση ότι πρέπει να γίνει ισοκατανοµή των προσφύγων
σε ολόκληρη την Ελλάδα για να αποφευχθούν φαινόµενα γκετοποίησης και
ξενοφοβίας, αλλά και για να έχουν οι πρόσφυγες πρόσβαση σε ανθρώπινες
συνθήκες διαβίωσης.
6. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει λόγο στην επιλογή των κέντρων
εγκατάστασης προσφύγων και κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των θεµάτων που
προκύπτουν στις τοπικές κοινωνίες.
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