
 
 
 

Ανοιχτή Επιστολή – Στάσου στο πλευρό της Ουγγαρίας  για μία φιλόξενη 
Ευρώπη #WelcomingEurope! 

 

 
Στις 20 Ιουνίου 2018, το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας ψήφισε μία σειρά 

νόμων που ποινικοποιούν τα άτομα και τις οργανώσεις που παρέχουν 

βοήθεια σε πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι την έχουν ανάγκη. Με 
αυτήν την ανοιχτή επιστολή, οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών 

καλούν τους Ευρωπαίους πολίτες να κινητοποιηθούν και να υπογράψουν 
την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών #WelcomingEurope. Η Ουγγρική 

Κοινωνία των Πολιτών χρειάζεται τώρα την υποστήριξή σου, ενώ η ΕΕ 

πρέπει να σταματήσει την ποινικοποίηση της αλληλεγγύης σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο.  

 
Την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, στις 20 Ιουνίου, η κυβέρνηση της Ουγγαρίας, 

υπό την ηγεσία του Βίκτορ Όρμπαν, επισήμως ποινικοποίησε την αλληλεγγύη προς 

τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.  
 

Την ίδια στιγμή που εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν 
αφιερώσει το χρόνο τους και δωρίσει τα χρήματά τους στο πλαίσιο του κινήματος 

#RefugeesWelcome, εθελοντές και ΜΚΟ στην Ουγγαρία θα έρχονται από εδώ και 

πέρα αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις για τις ίδιες ακριβώς ανθρωπιστικές δράσεις. 
Ακόμα και η διανομή ενός φυλλαδίου ή η παροχή νομικής βοήθειας είναι αρκετά για 

να βρεθεί κανείς στη φυλακή. Την ίδια στιγμή, οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες 

δε θα έχουν πλέον πρόσβαση σε πληροφορίες και δε θα λαμβάνουν τη βοήθεια που 
χρειάζονται. Ο νέος νόμος αποτελεί μια άμεση επίθεση στο κράτος δικαίου, 

στην ελευθερία της έκφρασης, στη συνδικαλιστική ελευθερία  καθώς και 
στις πανευρωπαϊκές μας αξίες. 

 

Η οργανωμένη επίθεση ενάντια στην αλληλεγγύη έχει ήδη ξεκινήσει. Την περασμένη 
εβδομάδα, τοποθετήθηκαν αυτοκόλλητα στις πόρτες οργανώσεων που 

υποστηρίζουν μετανάστες. Και τώρα, ο Όρμπαν ασκεί πιέσεις σε πολλές Ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις για να τον στηρίξουν στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το μεταναστευτικό στις 23 και 24 Ιουνίου 2018. 

 
Παρά τους μεγάλους κινδύνους, η Κοινωνία των Πολιτών της Ουγγαρίας συμμετέχει 

στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών #WelcomingEurope και ζητάει σήμερα τη 

βοήθειά σου. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις χρειάζονται την υποστήριξη των 
πολιτών όλης της Ευρώπης για να μπορέσουν να πολεμήσουν το νέο αυτό νομικό 

πλαίσιο. 
  

Εκατοντάδες οργανώσεις ανά την Ευρώπη συμμετέχουν στο We are a 

Welcoming Europe - την πρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για τη 
μετανάστευση. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δεν είναι απλά μία εκστρατεία, 

αλλά το επίσημο εργαλείο της ΕΕ για τους πολίτες της που απαιτούν μεταρρυθμίσεις. 
Τώρα χρειάζεται να κινητοποιήσουμε τους υποστηρικτές μας και να 

συλλέξουμε 1 εκατομμύριο υπογραφές για να ανακτήσουμε το δικαίωμά μας 

στη βοήθεια και την αλληλεγγύη. 
 



Ας δείξουμε στους ηγέτες μας ότι η παροχή βοήθειας δεν είναι έγκλημα1. 

Μόνο εάν ενεργήσουμε όλοι μαζί  θα αποκτήσουμε την Ευρώπη που θέλουμε! 

Μπες ΕΔΩ για να υπογράψεις ΤΩΡΑ την έκκληση της Ευρωπαϊκής 

Πρωτοβουλίας Πολιτών 

1 Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ECI) ζητά από  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

αποποινικοποιήσει την αλληλεγγύη στα Κράτη Μέλη, να υποστηρίζει τους πολίτες που 

θέλουν να προσφέρουν ασφάλεια και βοήθεια σε όσους το έχουν ανάγκη και να εξασφαλίσει 

αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε όλα τα θύματα εκμετάλλευσης και 

κακοποίησης.  

Η Ελληνική ομάδα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών 

#WelcomingEurope  

ActionAid 

Advocates Abroad 

Caritas Hellas 

Greek Forum of Refugees 

HIAS 

Jesuit Refugee Service 

Klimaka 

SolidarityNow 

Campfire Innovation 

Diotima 

 

                                                           
 

https://www.weareawelcomingeurope.eu/el/

