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1.Η οργάνωση
Η REFUGEE LEGAL SUPPORT GREECE ΑΜΚΕ, με διακριτικό τίτλο “RLS GREECE”, είναι
μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα και έχει δημοσιευθεί νόμιμα
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (με αριθμό
155695901000). Η παρούσα έκθεση καλύπτει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της οργάνωσης,
συγκεκριμένα την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2021 έως το Δεκέμβριο του 2021.
Η οργάνωση RLS Greece λειτουργεί με αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες που ζητούν
άσυλο και επανένωση με τα κοντινά μέλη της οικογένειάς τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα
κράτη μέλη της ΕΕ. Τον χρόνο 2021, καταφέραμε να παράσχουμε νομική βοήθεια και
χρήσιμες πληροφορίες σε περισσότερο από 408 ανθρώπους.

2.Σκοποί δράσης
Κύριος σκοπός της «RLS Greece» είναι η προώθηση ενός συστήματος σεβασμού στα
ανθρώπινα δικαιώματα, τη διεθνή και εθνική νομοθεσία για την ανάπτυξη δράσεων
υποδοχής και ένταξης στην Ελλάδα μεταναστών και προσφύγων. Επιμέρους σκοποί είναι:
(α) η δωρεάν παροχή νομικών υπηρεσιών για την κοινωνικοοικονομική ένταξη των
μεταναστών και των προσφύγων στην Ελλάδα
(β) η ανακούφιση της φτώχειας, της ασθένειας και της δυστυχίας των ατόμων που έχουν
εκτοπιστεί εσωτερικά ή σε μετανάστευση ή που είναι αιτούντες άσυλο ή πρόσφυγες που
καταφεύγουν σε καταστάσεις που περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε) πόλεμο,
δίωξη και κλιματική αλλαγή και τις οικογένειές τους και τυχόν εξαρτώμενα άτομα που
βρίσκονται συνθήκες ανάγκης, δυσκολίας και ταλαιπωρίας
(γ) η προώθηση της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης των ωφελούμενων
(δ) η διατήρηση και προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας των ωφελούμενων,
συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της προστασίας των δικαιωμάτων των ωφελούμενων και
(ε) η προώθηση της εκπαίδευσης του κοινού γενικά σχετικά με τα θέματα που αφορούν
τους/τις πρόσφυγες και τους/τις αιτούντες/ούσες άσυλο.
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3.Δράσεις
Η οργάνωσή μας υποστηρίζει ενήλικες και παιδιά που αναζητούν καταφύγιο από τον
πόλεμο και τις διώξεις. Παρέχουμε δωρεάν κατ’ ιδίαν νομικές συμβουλές και νομική
εκπροσώπηση σε υποθέσης διεθνούς προστασίας ενώπιον της Ελληνικής Υπηρεσίας
Ασύλου και Αρχής Προσφυγών, καθώς και νομική στήριξη σε υποθέσεις οικογενειακής
επανένωσης σε Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο.
●

Παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το άσυλο και τη μετανάστευση σε πρόσφυγες
μέσω της ιστοσελίδας μας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και δράσεων
προσέγγισης και ενημέρωσης προσφύγων.

●

Διεκδικούμε και προασπιζόμαστε τα δικαιώματα των προσφύγων κατά των πολιτικών
που τα περιορίζουν.

●

Αναπτύσσουμε εμπειρογνωσία παρέχοντας κατάρτιση στον τομέα του ασύλου και
της οικογενειακής επανένωσης σε δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες και ΜΚΟ.

Παρέχουμε την απολύτως απαραίτητη νομική εμπειρογνωσία σε ένα κλίμα πολιτικής
αστάθειας και αβεβαιότητας, παρέχοντας στους πρόσφυγες μια σανίδα σωτηρίας και
νόμιμες οδούς για την απόκτηση ασφάλειας.

4.Η επιρροή μας σε αριθμούς
Αυτή τη περίοδο βοηθήσαμε περισσότερους από 408 ωφελούμενους και ωφελούμενες οι
οποίοι/ες ζήτησαν τις υπηρεσίες μας μέσω τηλεφώνου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και
μέσω της ιστοσελίδας μας στην Αθήνα. Σε ένα συνεχώς εναλλασσόμενο νομικό περιβάλλον,
με την πανδημία covid-19 να απαιτεί διαρκή αναπροσαρμογή των υπηρεσιών μας σε
απομακρυσμένη βοήθεια μέσω τηλεδιάσκεψης, καταφέραμε να ανταποκριθούμε στις
προκλήσεις. Επικεντρωθήκαμε σε δύο τύπους παροχής νομικής συνδρομής: προετοιμασία
συνέντευξης για εξέταση αιτημάτων ασύλου ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου,
συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης του παραδεκτού, και οικογενειακή επανένωση, ενώ
βοηθήσαμε τους/τις ωφελούμενους/ες μας με την διευθέτηση διοικητικών υποθέσεων στα
πλαίσια της αίτησης διεθνούς προστασίας τους.
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Συγκεκριμένα:
● Παρείχαμε πλήρη νομική εκπροσώπηση σε 15 αιτούντες και αιτούσες άσυλο στον α’
βαθμό εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας ενώπιον της Ελληνικής Υπηρεσίας
Ασύλου, παρέχοντας προετοιμασία συνέντευξης, συνοδεία και υποστήριξη κατά την
προσωπική συνέντευξη ενώπιον των αρχών εξέτασης και υποβολή υπομνημάτων.
● Παρείχαμε νομική εκπροσώπηση σε 20 οικογένειες βοηθώντας τες να επανενωθούν
στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, καταρτίζοντας ενδελεχείς φακέλους
αποδεικτικών μέσων, αναφορών και υπομνημάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες
● Υποστηρίξαμε 4 ωφελούμενους/ες με τις υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης στο
Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit, παρέχοντας χρήσιμες συμβουλές, καθοδήγηση και
παραπομπές για νομική συνδρομή από συνεργαζόμενη οργάνωση νομικής στήριξης
προσφύγων Refugee Legal Support UK.
● Παρείχαμε νομικές πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος περί διαδικασιών ασύλου σε
408 άτομα που ζήτησαν τη συνδρομή μας.
● Το 100% των αποφάσεων των ωφελούμενων που έλαβαν νομική συνδρομή από την
οργάνωσή ήταν θετικές, και οι ωφελούμενοι/ες έλαβαν προσφυγικό καθεστώς ή
επικουρική προστασία.
● Το 75% αποφάσεων των υποθέσεων οικογενειακής επανένωσης είχαν επιτυχή
έκβαση
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5. Οι ωφελούμενοι και οι ωφελούμενές μας

Οι άνθρωποι που βοηθήσαμε την περασμένη χρονιά προέρχονται κυρίως από χώρες της
Ασίας και της Αφρικής:
Προετοιμασία - συνέντευξη για άσυλο
40% Αφγανιστάν,
33% χώρες Αφρικής (Κόνγκο, Τόγκο, Τζιμπουτί, Γκανα, Καμερούν)
20% Ιράν
6% Πακιστάν
Οικογενειακή επανένωση
35% Ερυθραία
20% Τουρκία
20% Αφγανιστάν
15% Συρία
5% Ιράκ
5% Σομαλία
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6.Δράσεις προάσπισης δικαιωμάτων και
ευαισθητοποίησης του κοινού
Η οργάνωση έχει συνυπογράψει 18 ανοικτές επιστολές προς εθνικές και διεθνείς
αρχές δείχνοντας έμπρακτα αλληλεγγύη με άλλες οργανώσεις ενεργές στο πεδίο της
διεκδίκησης και προάσπισης δικαιωμάτων των προσφύγων. Ενδεικτικά,
συνυπογράψαμε και στηρίξαμε τις παρακάτω δράσεις:
●

●
●
●

7 Σεπτεμβρίου 2021, “Ένα χρόνο μετά την πυρκαγιά στη Μόρια, λίγα
μαθήματα αντλήθηκαν καθώς η Ελλάδα διευρύνει τα εμπόδια στην
προστασία των προσφύγων”
8 Σεπτεμβρίου 2021, “Ανησυχίες για τα θεμελιώδη δικαιώματα σχετικά με τη
μεταρρύθμιση του EURODAC”
26 Οκτωβρίου 2021, “Άρνηση τροφής: αντί να λαμβάνουν προστασία, οι
άνθρωποι πεινούν στο έδαφος της ΕΕ”
23 Δεκεμβρίου 2021, “Προσφυγική κρίση: Σεβασμός των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων – Δίκαιη μετεγκατάσταση στην Ευρώπη!”

7.Κατάρτιση
Δείχνοντας αλληλεγγύη με οργανώσεις ενεργές στο πεδίο της προάσπισης των δικαιωμάτων
των προσφύγων στην Ελλάδα, την περασμένη χρονιά παρείχαμε 7 εκπαιδευτικά σεμινάρια
με θέμα τα δικαιώματα των προσφύγων στην Ελλάδα, τη νομική φύση του προσφυγικού
καθεστώτος, καθώς και την οικογενειακή επανένωση. Μερικές από τις οργανώσεις στις
οποίες προσφέραμε εκπαιδευτικά σεμινάρια είναι:
● Mambrella
● Khora
● Safe Place International
● OMID
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8.Οι άνθρωποί μας
Στο γραφείο μας στην Αθήνα, παρείχαν τις υπηρεσίες τους ακούραστα μία δικηγόρος μέλος
του Δικηγορικού συλλόγου της Αθήνας, καθώς και μία εξειδικευμένη συντονίστρια
υποθέσεων, διαπιστευμένη σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης από το Δικηγορικό
Σύλλογο της Αγγλίας και της Ουαλίας. Οι δυό τους διεκπεραιώνουν το έργο της νομικής
συνδρομής και ενημέρωσης των ωφελούμενων της RLS Greece.
Οι υπηρεσίες μας δεν θα ήταν οι ίδιες χωρίς την πολύτιμη συνδρομή του Σύμβουλου
Διαχειριστή της ΑΜΚΕ, ο οποίος στήριξε αδιάκοπα την οργάνωση εκτελώντας τα
διαχειριστικά του καθήκοντα σύμφωνα με το καταστατικό της οργάνωσης.
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