NIE WYRAŻAMY ZGODY NA NIEHUMANITARNE POLITYKI MIGRACYJNE W
EUROPIE

„Wyrażam mój głęboki smutek z powodu tej tragedii i zapewniam o mojej pamięci
modlitewnej w intencji wszystkich osób, które zginęły oraz ich rodzin. Jednocześnie zwracam
się z gorącym apelem do wspólnoty międzynarodowej o zdecydowane i szybkie działania,
które doprowadzą do uniknięcia podobnych tragedii. To są mężczyźni i kobiety tacy jak my,
nasi bracia i siostry, którzy pragną lepszego życia. Głodni, prześladowani, zranieni,
wykorzystywani, ofiary wojny … Pragnęli szczęścia.”
Papież Franciszek, 19 kwietnia 2015

Maj 2015
W związku z dramatyczną sytuacją, jakiej jesteśmy świadkami na wybrzeżu Morza
Śródziemnego, południowej granicy Europy, która w bardzo szybkim tempie staje się
największą masową mogiłą świata, jako Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Europie,
poprzez swoją Sieć do spraw Migracji, chcemy wyrazić głęboki smutek z powodu tej ludzkiej
tragedii. Jest to tragedia, która nie zajmowała uwagi mieszkańców Europy aż do momentu
wizyty Papieża Franciszka, 19 kwietnia 2015 r. Tragedia, która niestety może się powtórzyć.
Jako Europejska Sieć do spraw Migracji we Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego
chcielibyśmy wyrazić nasz stanowczy sprzeciw, a także frustrację i smutek w obliczu działań
podjętych przez europejskich przywódców politycznych.
Po krótkiej odpowiedzi uzgodnionej podczas spotkania Państw Członkowskich, a także
Ministrów Spraw Wewnętrznych i Zagranicznych w Luksemburgu w dniu 20 kwietnia oraz
nadzwyczajnego szczytu w Brukseli w dniu 26 kwietnia, obserwujemy z niedowierzaniem i
bezradnością, że podjęte działania głównie koncentrują się na wzmacnianiu kontroli
granicznych, zamiast na rozważeniu i podjęciu misji ratowniczej i poszukiwawczej.

Jako Europejska Sieć do spraw Migracji we Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego potępiamy:







Brak podjętych działań w celu zapewnienia długofalowych rozwiązań problemów,
które – jak wiemy – są złożone i wielowymiarowe
Nieustanne łączenie współpracy na poziomie politycznym z zewnętrzną kontrolą
graniczną
Nawiązywanie i rozwijanie przez Europę kontaktów międzynarodowych, które
faworyzują eksploatację zasobów naturalnych i surowców w krajach rozwijających
się, a także kontraktów oferujących outsourcing czy podwykonawstwo, które
generują warunki pracy oparte na wyzysku, a przynoszą korzyści politycznym
potęgom w krajach rozwiniętych
Zaniechanie rozwijania pełnej polityki migracyjnej i azylowej, a jednocześnie
ograniczanie jej i niestosowanie przyjętych norm prawnych
Tworzenie polityki migracyjnej oraz rozwiązywanie kwestii migracji z perspektywy
lęku, uzasadnianego obrazem Europy w oblężeniu, które zagraża naszemu stylowi
życia i dobrostanowi

Chcemy w sposób publiczny wyrazić nasz sprzeciw wobec wszystkich działań, które
nieustannie wprowadzają niesprawiedliwość i nierówność. Jednocześnie pragniemy
podkreślić, że to właśnie te działania są jednym z głównym powodów ruchów migracyjnych,
które Europa odrzuca, a które stają się przyczyną ogromnej liczby ofiar śmiertelnych.
Jako obywatele Europy wymagamy, aby Unia Europejska wprowadziła rozwiązania, które:











Ułatwią prowadzenie operacji poszukiwawczych i ratowniczych oraz zapewnią pomoc
tym, którzy ryzykują swoje życie poprzez migrację
Ułatwią ściganie sieci przemytników oraz zapewnią bezpieczne i legalne sposoby
ubiegania się o ochronę międzynarodową we wszystkich Państwach Członkowskich
Unii Europejskiej
Rozwiną politykę migracyjną oraz zapewnią jej właściwe stosowanie, uwzględniając
prawo do ochrony międzynarodowej rozumiane jako uniwersalne prawo człowieka –
takie jak prawo do życia
Będą sprzyjały rozwijaniu polityki migracyjnej i integracyjnej w Państwach
Członkowskich w taki sposób, aby respektowała ona podstawowe prawa osób
przybywających do Europy oraz przyczyniała się do wzrostu spójności społecznej
poprzez gościnność i przyjęcie
Wprowadzą efektywne średnio- i długoterminowe zasady współpracy rozwojowej,
wraz z budżetem i nowymi relacjami międzynarodowymi, które pozwolą
na zlikwidowanie strukturalnych przyczyn istniejącej obecnie głębokiej nierówności
Powstrzymają tworzenie prawodawstwa opartego o lęk, a rozwiną prawodawstwo
oparte na ochronie praw człowieka



Rozwiną nowy system solidarności pomiędzy Państwami Członkowskimi jako że
‘Konwencja Dublińska’ znacznie obciąża niektóre kraje i niejednokrotnie jest źródłem
dużego stresu pośród azylantów

Ponieważ nie chcemy być biernymi obserwatorami, jesteśmy gotowi do podjęcia działań za
pomocą wszelkich dostępnych nam środków, aby zrealizować to, czego wymagamy.
Świadomi tego, że realizacja wspomnianych wymagań będzie miała wpływ na nasz styl i
sposób życia, wyrażamy naszą gotowość do poniesienia tych konsekwencji.
Wyrażamy to publicznie i zapraszamy do przyłączenia się do naszego apelu wszystkie osoby
lub instytucje, które identyfikują się z naszą ideą.
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