ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δικαίωμα στο φαγητό – Δικαίωμα στην αξιοπρέπεια για όλους

Τους πρώτους μήνες λειτουργίας της συμπληρώνει η πρωτοβουλία “Φαγητό για Όλους”
του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών, η οποία υλοποιείται με την υποστήριξη της
INTERSOS, και έχει σκοπό την υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και
την κάλυψη της πιο βασικής τους ανάγκης, το φαγητό.
Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα το εν λόγω πρόγραμμα έχει υποστηρίξει
περισσότερους από 500 ανθρώπους - εκ των οποίων πάνω από το 50% είναι παιδιάπροσφέροντας ούτε λίγο ούτε πολύ 328 τσάντες με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης!
Οι χώρες προέλευσης των ανθρώπων που έχουν ζητήσει την βοήθεια και την στήριξη του
Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών και της INTERSOS είναι η Ελλάδα, η Ουκρανία, η
Συρία, το Αφγανιστάν, η Σενεγάλη, η Αιθιοπία, η Νιγηρία, η Ακτή Ελεφαντοστού, η
Σομαλία, το Μαρόκο, το Καμερούν, το Ιράκ, η Μαυριτανία, οι Κομόρες και το Πακιστάν.
Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών προχώρησε στην χαρτογράφηση και εκτίμηση των
αναγκών εντός των μεταναστευτικών και προσφυγικών κοινοτήτων κατά την διάρκεια της
πανδημίας.
Πολλοί μετανάστες και πρόσφυγες, λόγω της πανδημίας, έμειναν ξαφνικά χωρίς εργασία,
καθώς τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν την περίοδο εκείνη ελαχιστοποίησαν τις
ευκαιρίες απασχόλησης τους, αδυνατώντας παράλληλα να λάβουν την όποια οικονομική
στήριξη παρείχε το κράτος, καθώς η απασχόληση τους ήταν αδήλωτη.
Αιτήματα ασύλου απορρίπτονται συστηματικά, με αποτέλεσμα υπήκοοι χωρών να
βρίσκονται σε ένα «νομικό κενό», το οποίο δεν τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε
βασικές υπηρεσίες, όπως η σίτιση. Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες στο μεταξύ που δεν έχουν
εργασία, δεν έχουν πρόσβαση σε φαγητό...
Στην Αθήνα, σήμερα, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν ανάγκη από φαγητό και δεν
έχουν σταθερά πρόσβαση σε αυτό ξεπερνά τους 5.000, αριθμός που ενδέχεται το προσεχές
διάστημα να αυξηθεί ακόμα περισσότερο.

«Είναι αδιανόητο στην Ελλάδα σήμερα, στην Ευρώπη σήμερα, να χρειάζεται να συζητάμε
και να ζητάμε τα αυτονόητα: για το δικαίωμα κάθε ανθρώπου και για την υποχρέωση της
πολιτείας να μπορεί ο καθένας από εμάς να έχει ένα πιάτο φαγητό καθημερινά. Με το
πρόγραμμα «Φαγητό για Όλους» υποστηρίζουμε παιδιά, γυναίκες και άντρες, ευάλωτους
και ηλικιωμένους ανθρώπους, που είτε έφτασαν πρόσφατα στην Ελλάδα από την
Ουκρανία, είτε ζουν στην Αθήνα εδώ και χρόνια, αλλά η επιβίωση τους καθίσταται
επισφαλής. Το πρόγραμμα αυτό χρειάζεται να υπάρχει και χρειάζεται να συνεχίσουμε να
υποστηρίζουμε όσο μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων μπορούμε», επεσήμανε ο επικεφαλής
της INTERSOS Hellas, Δρ. Απόστολος Βεΐζης.
Το πρόγραμμα «Φαγητό για Όλους» προσβλέπει στην κάλυψη της πιο βασικής ανάγκης
ενός ανθρώπου, την τροφή, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος που τον χαρακτηρίζει.
Η επισιτιστική ανασφάλεια είναι μια δυσμενής συνθήκη με πολλαπλές προεκτάσεις που
κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να βιώνει.
Η πρωτοβουλία «Φαγητό για Όλους» αποτελεί μέρος του προγράμματος Σίτισης για
Μετανάστες/Πρόσφυγες του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών - GFM και της INTERSOS
στο πλαίσιο μιας κοινοτικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης και εντάσσεται στο πρόγραμμα για την ηπειρωτική χώρα, που υποστηρίζεται από
το Stichting Vluchteling – SV (Ολλανδικό Ίδρυμα Προσφύγων).

